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Előszó
A közelmúltban korlátozott példányszámban kiadott Bevezetés az izsor nyelv ismereteibe1, Bevezetés a
vót nyelv ismereteibe2, Bevezetés a vepsze nyelv ismereteibe3, Bevezetés a lűd nyelv ismereteibe4, Bevezetés a
tveri-karjalai nyelv ismereteibe5 és Bevezetés a viena-karjalai nyelv ismereteibe6 című munkáim iránt mutatkozó szakmai érdeklődés arra ösztönzött, hogy az oroszországi kis balti finn nyelvek közül most a livvi
(olonyeci karjalai) nyelv ismereteinek is szánjak egy több helyütt vázlatos, de kiadásra alkalmas összefoglaló
munkát. Ez a kötet a vaskosabbak közé tartozik (főleg a szótári részének köszönhetően), miközben a nyelvtani
kifejtés olykor tömörebb az előzőkénél. A munka szemlélete és szerkezete többé-kevésbé az előző köteteknek
a mintáját követi.
A távoli kis nyelvrokon néphez tartozónak már csak alig néhány tízezren (bár az előzőleg vizsgált nyelvekhez képest többen) vallják magukat, s ők is csak részben beszélik az anyanyelvüket. A hivatalos minősítés
szerint nyelvük határozottan veszélyeztetett, de gyarapodó számban akad a leszármazottak között olyan is, aki
nemzetiségi becsületből legalább az alapismeretek szintjén „visszatanulja” a hajdaniak által beszélt nyelvet.
A livvi nyelvvel és néppel a magyarországi finnugor nyelvészeti kutatás a lehetőségekhez mérten is eléggé visszafogottan bánt és bánik. Összefügghet ez a kis balti finnek iránti eleve csökkent érdeklődéssel, illetve
azzal a zavarral, amely a voltaképpeni (viena-)karjalai, a tveri-karjalai, a livvi és a lűd nyelvváltozatok egymáshoz való viszonyával kapcsolatban kialakult. Jómagam az emellett szóló indokok által meggyőzve, a livvik olonyeci nyelvét önálló balti finn nyelvnek tekintem, és leírásakor, ismereteinek rövid összegzésekor ennek megfelelően járok el.
A hozzáértésem a livvi (olonyeci karjalai) nyelvvel való foglalatoskodásomban is erősen töredékes, a kis
balti finn népek és nyelvek iránti érdeklődésem (mint korábban a vepsze, majd az izsor, a vót, a lűd, a tveri- és
a viena-karjalai nyelvekkel való ismerkedésem) kedvtelésből fakad. A szótárszerkesztésben alapvető forrásaim
az 1990-es livvi–orosz7, valamint a 2011-es orosz–livvi8 szótár voltak. Más forrásokat csak segédanyagként
használtam. Ezek olykor eltérnek a nyelvstandardizáló szándékoktól. Nyelvtani forrásomat OLGA ZSARINOVA
főleg diákok számára írt anyaga9 jelentette.
Az itt közreadott munka nem épül anyanyelvi közegben szerzett tapasztalatokra, és még csak csekély célnyelvi tudás sem támasztja alá. Olyan magyarországi nyelvészeti anyag pedig, amelynek a segítségével nőhetett volna a feldolgozás minősége, gyakorlatilag nincs.
Ebben a kezdetleges formájában is legyen azonban ez a kis kötet őszinte tisztelgés a livvi (olonyeci karjalai) nyelv előtt! S legyen mindenképpen a magyarországi hivatásos finnugor nyelvészetet – netán annak a hazai felsőfokú képzésben éppen most felnövekvő új nemzedékét – sarkalló kísérlet, amelynek nyomán egy majdani bőven javított, kiegészített változatot egyszer majd biztonsággal hasznosíthatnak az érdeklődők.
A kis nyelvekkel – főleg a kihalás szélére sodródottakkal – való foglalkozás sokakból vált ki értetlenkedést. Ugyanakkor ha ritka növények vagy állatok – megállapítva azoknak tekintélyes eszmei értékét is – fokozott jogszabályi védelemben részesülnek, azt szinte minden ember természetesnek és illőnek találja. Ezzel
ellentétben, ha kis népek kiveszőfélben lévő nyelveinek hasonló védelmet követel az értük aggódó ember, azt
nagyon sokan csak fölösleges erőpazarlásnak tartják, hiszen éppen saját nyelvük kárára is fontosabb sokszor
egy-egy világnyelv, főképpen az angol. A nyelvvédelmet – főleg a kis és veszélyeztetett nyelvek védelmét –
fölöslegesnek tartók megfeledkeznek arról, hogy a nyelvi (és ezáltal kulturális) sokféleség az egyes nyelvek
eltérő szemléletmódjai és megoldásai miatt általánosságban is gazdagítja az emberi gondolkodást.
1

SAY ISTVÁN: Bevezetés az izsor nyelv ismereteibe. Sióagárd–Kaposvár 2018.
SAY ISTVÁN: Bevezetés a vót nyelv ismereteibe. Sióagárd–Kaposvár 2019.
SAY ISTVÁN: Bevezetés a vepsze nyelv ismereteibe. Sióagárd–Kaposvár 2019.
4
SAY ISTVÁN: Bevezetés a lűd nyelv ismereteibe. Sióagárd–Kaposvár 2020.
5
SAY ISTVÁN: Bevezetés a tveri-karjalai nyelv ismereteibe. Sióagárd–Kaposvár 2020.
6
SAY ISTVÁN: Bevezetés a viena-karjalai nyelv ismereteibe. Sióagárd–Kaposvár 2020.
7
МАКАРОВ, ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ: Словарь карельского языка (Ливвиковский диалект). Петрозаводск 1990.
http://resources.krc.karelia.ru/illh/doc/redkie/makarov_dict_ocr.pdf
8
BOIKO, TATJANA – MARKIANOVA, LJUDMILA: Suuri Veńa–karjalaine sanakniigu (livvin murreh). Petroskoi 2011. http://
elibrary.krc.karelia.ru/401/1/russko-karelskij_slovar.pdf
9
ЖАРИНОВА, ОЛЬГА: Учебник. Pagizemmo karjalakse. http://hitech.onegaborg.eu/Pagizemmo.aspx
2
3

14
Számomra BABITS MIHÁLY szellemisége a mérvadó: „Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott,
melyet nem dobok el: a világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget,
ha meg nem őrzök magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság
színét, a magyarság kincsét! De mily balga volnék, ha ugyanakkor más színt, más kincset el akarnék venni
vagy meggyengíteni!” (Részlet az Örökkék ég a felhők mögött10 című írásból.)
A nyelvek tisztelete anyai örökségem, ő négy (német, angol, francia, spanyol) nyelven is fordított. A
nyelvtani rendszerek logikája iránti érdeklődés apai indíttatás volt. Budapesten a piaristáknál érettségiztem.
Ott KINCS LAJOS és MAGYAR ISTVÁN atyák gyarapították és gazdagították bennem minőséggé a hazulról hozottakat. Magyar nyelv és irodalom–népművelés szakos diplomát az ELTE bölcsészkarán szereztem. Itt párhuzamosan tanulmányokat folytattam az akkor újként induló afrikanisztika szakon is. Ugyanitt nyertem el a
bölcsészdoktori fokozatot (művelődés-szociológiai témával). Már a 21. századba ért át a nemzetközi kapcsolatok szak elvégzése a győri közgazdasági-jogi karon. 2011 novemberétől nyugdíjas vagyok.
Mindig is érdekeltek az idegen nyelvek, utóbb azok közül is a kicsik és a különlegesek. Gyermekkoromtól a családban kaptam a németet, nyolc éven át kötelezően az iskolai oroszt. Latinból érettségiztem, tanulgattam rövid ideig franciául és olaszul is. Angol szöveget szótárral olvasok. Az afrikanisztika szakon a szuahélivel ismerkedtem. A magyar szakon szükségszerűen a finnel. Édesanyám fordítóirodai lett származású kolléganője vezetett be a lett nyelvbe. Utóbbi jóvoltából – a vepsze–lett szótár internetes felfedezésekor – jutottam el a vepszéhez. Ez az ezredforduló táján történt. Egy évtizeden át kutatgattam utána. Majd továbblépve
egyre nőtt az érdeklődésem a kis balti finn nyelvek iránt.
Isten óvjon attól, hogy nyelvésznek és szakértőnek képzeljem magam! A jelen kötet számos kérdésében
maguk a szakemberek sem jutottak még egységes álláspontra, én viszont legtöbbször a magam ízlése szerint
köteleződtem el az egyik vagy a másik felfogás mellett.
E helyütt külön is köszönetemet fejezem ki MATICSÁK SÁNDORnak, aki több észrevétellel, tanáccsal segített abban, hogy ez a kötet eredeti változatához képest jóval kevesebb tévedéssel és hibával láthat napvilágot,
és otthonosabban megtalálhatja a helyét a finnugrisztikai szakirodalomban.
A livvi irodalmi nyelvének kialakítására való törekvés egészen újkeletű, már a mostani évezredbe is átnyúló szándék. Ennek megfelelően a livvi nyelv esetében is zajlik egy olyan típusú nyelvújítás, amelynek sok
eredménye még kétséges és bizonytalan sorsú. Az itt tükröződő nyelvi jellemzők még a csekélyebb lélekszámú anyanyelvi közösség körében sem általánosak. A nyelv életszerű, napi használata már eléggé korlátozott.
Vitatható a helyesírási stabilitás is. Az egyes hangokat jelölő betűrendszer (pl. č/tš, ǯ/dž, ü/y) használata sem
mindig egységes. A zavart okozhatja az is, hogy a finnországi, a karjalai köztársasági központi és a saját
olonyeci belső elképzelések olykor eltérnek egymástól.
A standardizálódás felé mutat viszont, hogy a livvi identitás harcosai egyre szélesebb nyilvánossághoz
juthatnak az interneten, ahol egyre kiterjedtebb dokumentáció gyűlhet így össze. Egy olyan kis nyelv esetében,
amelynek egyfelől a pontos nyelvi státusza – nyelv- vagy nyelvváltozatléte, esetleg puszta nyelvjárásként való
kezelése – is bizonytalanságra ad okot, és amely másfelől nagy területen, kis szórványokba is szétszóródott és
több nyelvjárásra szakadt, a standardizálási szándék sikertelen is lehet, hiszen a nyelvet használók sokféle
egyéni nyelvszokásuk miatt idegenkedhetnek a nyelvújítási törekvésektől. Az általam vizsgált keleti balti finn
nyelvek közül ez a veszély legkevésbé a livvit fenyegeti. Az is eldőlni látszik, hogy minden külső nyomás nélkül – vagy annak ellenére – sem sikerül a karjalai–livvi–lűd hármast egy közös modern irodalmi nyelvként
egységesíteni, még ha ez elvben a többség „oszd meg és uralkodj” szándékát is erősítheti.
Egyet kell érteni az előző gondolatok zárásaként PUSZTAY JÁNOS11 véleményével abban is, hogy a kisebbségi nyelvi remények fő táplálói az adott kis népekből származó fiatal értelmiségiek lehetnek. Feladatuk lehet
az is, hogy küzdjenek az orosz köztársasági alkotmány azon rendelkezésének megváltoztatásáért, mely az államnyelvi státusz elismerését a cirill betűs írás használatához köti.


10
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RÖVID LIVVI NÉPISMERET
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A livvik kibenléte
A livvi nyelv önállóságát a legtöbb finnségi nyelvész kétségbe vonja. Nagyobb részük a livvit csak a karjalai nyelv egyik nyelvjárásának, nyelvváltozatának tekinti. Kisebb részük fogadja el nemzetközi nyelvpolitikai hatásra az önálló nyelvként való kezelést.12
A livvi a karjalai nyelvnek egy olyan nyelvváltozata, amelynek a beszélői földrajzilag is behatárolható,
önálló identitású népcsoportot (szubetnoszt) alkotnak.
A livvi (fokváltakozással liugi, livgi) önelnevezésük többségi vélekedés szerint ugyanúgy az orosz людиra vezethető vissza, mint a hasonlóan önálló identitású, szomszédos lűd népcsoport neve. A név ebben a formájában ezerévesnél is idősebb. A köztudatban az ’emberek’ fordítású orosz szó jelent ’mások’-at, ’idegenek’-et is, sőt hajdanán ’cselédség’, ’szolgahad’ értelemben szintén használatos volt.
A nemzetközi nyelvpolitikában a leggyakoribb a livvik földrajzi alapú olonyeci elnevezése, de gyakran
előfordul annak a livvi megfelelőjéből (aunuksen) származó aunuszi névváltozat is.
A karjalai nyelv egységes irodalmi nyelvi változata sohasem alakult ki. Napjainkban négy irodalmi nyelv
létezik13: a voltaképpeni (viena-)karjalai, a tveri-karjalai, a livvi és a lűd. Ez felveti annak a kérdését is, hogy
immár nem négy önálló balti finn nyelvvel állunk-e szemben.
Mind a livvi, mind a lűd nyelv egyféle átmenetet képez a karjalai és a vepsze nyelv között azzal a különbséggel, hogy a livvi a lűdnél kevésbé vepszés, továbbá a livvivel szemben a lűdöt az érzékelhetően jóval
erősebb orosz hatás is inkább a vepszéhez közelíti.
A Ladoga- és az Onyega-tó közötti széles sáv keleti alsó peremén élnek azok a vepszék, akik az anyanyelvüket a legtudatosabban őrzik. Egy széles nyugati sávban laknak a magukat livvinek nevezők, akiket
olonyeci nemzetiségi központjuk alapján olonyecinek is neveznek. A két népcsoportot keskeny sávban a lűdök
választják szét.
A három kis nép falvainak esetében hasonló nyelvhasználati jelenség figyelhető meg, mint a balkáni
szláv falvak körében. Faluról falura haladva apró eltérésekkel jellemezhető nyelvláncolatot képeznek, amelyen
belül a szomszédosak közötti különbségek elenyészőek. Így egy-egy kis nyelvnek sokszor szinte falvankénti
nyelvjárása írható le.
Az UNESCO fokozottan veszélyeztetett nyelvekről készült Vörös Könyve a livvit/olonyecit önálló nyelvként választja el a lűdtől és a karjalaitól14. Viszont letagadhatatlan tény az is, hogy a szűkebb, csak Oroszország nyelveiről szerkesztett Vörös Könyv15 már nem így tesz, hanem a hármat egy nyelvként tárgyalja.
Az a putyini rendelet pedig, amely Oroszország őshonos nyelveit sorolja fel16, a sok tucatnyi nyelv között
nem említi sem a lűdöt, sem a livvit önállóan.
Ennek megfelelően a nemzetiségi népszámlálási adatok is megbontás nélkül tartalmazzák a karjalai–
livvi–lűd hármast. Lélekszám szerinti szétválasztásuk elsősorban lakóhelyük alapján oldható meg. Egy ilyen
eljárás azonban nyilván csak megközelítő eredményre vezethet.
Ami a jelen szempontunkból a leglényegesebb, hogy a leginkább elhatárolható – és több, mint 60%-ában
az eredeti nyelvváltozatukat is beszélő, a hatvan-hetvenezer fős összkarjalaiságnak a jó felét képező – népcsoport, amely ráadásul szinte közel egy tömbben él, anyanyelvét livviként különbözteti meg. Másfelől a livviknek a karjalai népi alapú öntudata és a voltaképpeni karjalai népcsoport általi befogadottsága igen erős (ami a
lűdök esetében ennyire nem mondható el).
Ugyanakkor a livvi nyelv csupán karjalai nyelvjárásként való felfogása ellen szólhat az is, hogy a két
nagy tó közötti, még mindig enyhe balti finn többséggel jellemezhető területet északról és délről is jelentős
orosz népesség határolja, és ezáltal napjainkra szinte teljesen megszűnt a voltaképpeni karjalaival (annak
északi és déli nyelvjárásaival) való rendszeres közvetlen hétköznapi kapcsolat, ami a nyelvi fejlődésre is érezhetően rányomta, rányomja a bélyegét.
12

Vö. ZSIRAI MIKLÓS: Finnugor rokonságunk. Budapest 1994. 418–420. és HAJDÚ PÉTER – DOMOKOS PÉTER: Uráli nyelvrokonaink. Budapest 1978. 322–325.
13
Négy, amennyiben a Karjalán kívüli, 800 km-re szakadt tveri-karjalait is annak tekintjük.
14
Red Book of Endangered Languages: Europe. http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_index.html
15
Reed Book of the Peoples of the Russian Empire: The Karelians. https://www.eki.ee/books/redbook/karelians.shtml
16
24 марта 2000 года № 255 „О едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации”

21
Noha Karjala hivatalos nyelve az orosz mellett elvben a finn is, a livvi kétnyelvűség ma nem livvi–finn,
hanem livvi–orosz.
A livvik nyelvterülete a Ladoga-tó északkeleti melléke.
Térségük főképpen három járásra terjed ki, ezek az olonyeci mellett az északról szomszédos prjazsai és
az azon túli szuojarvi.
Déli irányban néhány apró településre a nyelvterület átnyúlik a Szentpétervár központú, de nevében a
szovjet elnevezést őrző Leningrádi Területre is.
A livvi nyelvet a teljes nyelvterületen ténylegesen beszélő népesség az oroszországi rendszerváltás utáni
két évtized során összességében közel 40%-ával csökkent, napjainkban pedig a mikrocenzus számításai alapján már csak alig huszonötezer fő közeli.
A teljes nyelvterületen belül livvi kisebbségi centrumnak a különleges jogú, nemzetiségi önkormányzással is felruházott Olonyeci Nemzetiségi Járás (Олонецкий национальный район – Anuksen kanzalline piiri)
tekinthető, amelynek székhelye Olonyec városa (Олонец – Anuksenlinnu).
A járás területén a némileg több mint húszezres népességnek mintegy kétharmados többségében élnek a
származásuk szerint magukat livvinek vallók. Ezeknek a fele él a székhelyváros közigazgatási területén.17
A livvi nemzetiségi járás területe 3988 km2 (ebből a – mintegy csápjaként – hozzácsatolt Kuujärv’ lűd
nemzetiségi község 10%-ot tesz ki).18
A járás népsűrűsége kirívóan alacsony19 (a várost is számítva 5 fő/km2, a város nélküli területeken 2,5 fő/
2
km ), a térszerkezet tanyás-aprófalvas, a terület 90%-át erdők és lápok borítják, félszáz a kisebb-nagyobb tavak száma.
A székhelyvároson kívül a – lűd község nélküli – terület hét községi önkormányzat20 (Видлица – Videl,
Ильинский – Alavoine, Ковера – Koveri, Коткозеро – Kotkatjärvi, Куйтежа – Kuiteža, Мегрега – Mägrii,
Тукса – Tuuksi) közigazgatásához tartozik, területeiken a kisebb-nagyobb településecskék száma ennek a
többszöröse.
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A járás teljes lélekszáma átlagos magyar kisvárosnyi, a székhelyvárosé ennek a fele.
Mérete átlagos magyar megyényi.
19
Tipikusan észak-európai.
20
Ezek egyenkénti területe akkora, mint egy-egy kisebb magyar járásé, átlagos lélekszámuk viszont a kétezret sem éri el.
18

22

A livvik története
A livvi népnek a voltaképpeni (viena-)karjalaiaktól – és részben lűdöktől, vepszéktől – elkülönülő, teljesen önálló néptörténete megfogalmazhatatlan.
A balti finn népességnek a területre való benyomulásakor a mai lakótérségüknél jóval kiterjedtebb földrajzi vidéket feltehetően ez a népcsoport népesítette be. Ennek alapján a jól behatárolható konkrét helyekhez
kötődő említésekből egy szűkebben vett livvi történelmi vázlat is készíthető.
Az ősfinn-őskarjalai népesség már a Kr. e. 3. évezredtől kezdve megközelítőleg a mai karjalai térséget is
lakta, ahonnan a karjalaiak ősei a lappokat északra szorították.
A ma livvit beszélők ősei a Kr. u. első századokban még Novgorod környékén is éltek, innen húzódtak
összébb mai területükre.
A gót származású JORDANES Getica21 című latin nyelvű írásában a 6. század közepén már megemlíti a
csúdokat (thiudos), akiket a kutatások főleg a finnugorokkal azonosítanak.
A livvi (és egyben lűd) népnév orosz eredetije viszonylag korán feltűnt. A ljugyi megnevezés jelölheti
mindkét szubetnosz (törzs) őseit, de vannak olyan említések, amelyek valószínűleg a livvikhez köthetők.
IBN FADLÁN a volgai bolgárok földjén tett 921–922-es utazásáról írt krónikájában örökítette meg az általa
luďhana néven említett népcsoportot.22 Ezt az említést elsősorban a lűdökre szokták vonatkoztatni, de a lűd és
a livvi/liugi népnevek azonos eredete alapján nem túl nagy merészség emögött esetleg livviket is feltételezni.
A középkori orosz krónikaíróknál is – főleg Novgorod kapcsán – már előfordul a név. (Novgorodnak
egyébként volt Ljugyin nevű városrésze.23)
A ljugyini ezek alapján talán nem is feltétlenül a karjalaiak közül kivált, hanem egy inkább közéjük aszszimilálódó szubetnosz lehetett, mind a lűdök, mind a livvik esetében.
A mai finnségi nyelvterület hatalmas térsége az oda érkezőket kis népsűrűséggel terítette szét. Ez is egyik
okozója lett a balt-finn alapnyelv sokfelé ágazásának, pontosabban inkább annak, hogy elmaradt a keleti változatok egységesülése, azon belül a legéletképesebb változat dominanciájának kialakulása.
A 11. században még megvillant annak az eshetősége, hogy Karjala saját stabil államiság kialakítására is
képes lehet. Néhány évtizeden át nemcsak rendszeresen támadták a nyugati svéd szomszédokat, hanem diadalokat is arattak fölöttük, átmenetileg azok fővárosát is hódoltatták.
Karjala függetlensége a 13. században rendült meg. A közfinn törzsek korábbi, a svéd térségekbe való
nem egyszer mély betörésére ettől az időszaktól a svédek keletre nyomulása és hódítási szándéka lett a válasz.
A volgai földrajzi tér irányából ugyanekkorra erősödött fel a keleti szláv hatalmi törekvés.
Időben ezzel párhuzamosan Novgorod a svédek megállítása érdekében állandósuló háborúskodásba sodorta Karjalát.
A finnségiek kisebb népei nemcsak a két északi hatalom katonai csatározásainak kerültek kereszttüzébe,
egyidejűleg a nyugati és az ortodox keresztény vallási ellentéteknek is elszenvedői lettek. Karjala népessége
végül is zömében az ortodox kereszténységet vette fel.
Az orosz hódoltatás ellen kezdetben még fellázadtak, de ennek leverését követően Novgorod formálisan
is bekebelezte a terület nagyobbik, keleti részét, és ezzel Karjala végérvényesen kettészakadt. 1278-tól így a
livvik is véglegesen orosz alattvalókká váltak.
A Nyugat-Karjalában fellépő erőszakos svéd intézkedések elől a 17. század folyamán jelentős nagyságú
közfinn népesség menekült inkább orosz fennhatóság alá, többek között a Ladoga és Onyega közötti térségbe,
azaz a livvik jelenlegi lakóhelyére is, ezzel erősítve az ottani finnségiek demográfiai pozícióját.
A svéd nagyhatalmi szerep időközben rohamosan meggyengült, és a 18. századra meghatározóvá vált az
orosz dominancia. NAGY PÉTER a század első negyedében a karjalai Petrozavodszkba jelentős vas- és fegyveripart telepített.
21

JORDANES: A gótok eredete és tettei. Brassó 1904. 69.
Vö. Full text of "Ibn Fadlan And The Land Of Darkness, Arab Travellers In The Far North Penguin Classics Copie" 22.
hivatkozásával: „The Rus are many nations, divided into different groups. One of them, the most numerous, is the al-Ludh‘ana.” https://archive.org/stream/IbnFadlanAndTheLandOfDarknessArabTravellersInTheFarNorthPenguinClassicsCopie/
23
Vö. Die Novgorod Karte. https://www.alamy.de/die-novgorod-karte-museum-zustand-open-air-museum-der-geschichteund-architektur-novgorodian-kreml-nowgorod-image212284674.html
22
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A livvi identitásnak fontos tényezője lett, hogy a karjalai területeket magában foglaló, 1801 és 1922 közötti cári kormányzóságnak a centruma és névadója Olonyec volt. A finn-karjalai egység létrehozásának többszöri, hol gyengébb, hol erősebb kísérletei viszont kivétel nélkül kudarcba fulladtak. Karjala középső részének
iparosodása egyre nagyobb számban vonzott oroszokat a tavak térségébe, déli irányból felerősödött az eloroszosodás.
A lélekszámban megerősödő finnek eközben történelmi (a legújabb korban politikai) okokból fokozatosan vesztették el az északi karjalai, az olonyeci/livvi, a lűd, a vepsze és az izsor nyelvekre, nyelvváltozatokra
való közvetlen és erős hatás lehetőségét.
Az I. világháborút követő tartui békében a szovjetek széleskörű autonómiát ígértek a fennhatóságuk alatt
élő északi balti finneknek. Az autonómia a legváltozatosabb államigazgatási keretekben névleg hol nőtt, hol
csökkent.24
A 20. század harmadik-negyedik évtizede átmenetileg még kibontakozási lehetőséggel is kecsegtette a
livviket is. Megfogalmazhatták irodalmi nyelvi szándékaikat. Nyelvük hivatalosan is az iskolai oktatás része
lett, latin betűs tankönyvek, nyelvtanok, szótárak jelenhettek meg, de egyéb téren is megindult a könyvkiadás
és a folyóiratok nyomtatása.
Az ébredő reményeket hamar szertefoszlatták a sztálini intézkedések. A cirill írásmódra kellett áttérni,
alapvető követelménnyé vált az orosz nyelvűség. Minden anyanyelvi eredményt egycsapásra felszámoltak,
zajlottak a könyvégetések, és a nemzetiségek értelmiségére deportálás, többször megsemmisítés várt. A terror
elől a tóvidék népcsoportjai egyre tömegesebben menekültek át Finnországba, a helyükre pedig nagy ütemben
költözött az orosz népesség.
Kedvezőtlen következményei lettek annak is, hogy a szovjet területekre áttelepülő nagyobb számú finn
kommunista pozícióba hozására Karjalában az orosz mellett évtizedekre a finn nyelvet nyilvánították hivatalossá. Ez a területen élő karjalaiak és köztük a livvik identitását is alaposan megtépázta, hiszen a döntéssel
hallgatólagosan támogatták a karjalai nyelvváltozatok háttérbe szorítását, csatlakozva ahhoz a Finnországban
terjedő nézethez, hogy ezek voltaképpen a finn nyelvjárásai, és saját irodalmi nyelvvel nem is rendelkezve a
finnet kell(ene) irodalmi nyelvüknek tekinteni.
Az erős szovjet elnyomás alóli – legalábbis részleges – kiszabadulás esélyét az olonyeci balti finnek számára a glasznoszty teremtette meg. A Szovjetunió felbomlása után az orosz államiság keretében egyre erősebben bontakozott ki a karjalai – és azon belül a livvi – nyelvi és nemzetiségi mozgalom.



24

1923. július 25. – 1940. március 30. Karjalai Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság; 1940. március 31. – 1956. július
15. Karjalai(-Finn) Szovjet Szocialista Köztársaság; 1956. július 16. – 1991. november 12. Karjalai Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság; 1991. november 13. óta Karjalai Köztársaság.
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A livvik jelene
Az intézményes és a civil hátteret tekintve a livvi „ébredés” mozgatórugói az alapfokú oktatásban a МОУ
Коткозерская средняя общеобразовательная школа25, az iskolát is magában foglaló oktatási-művelődési
központ: a МОУ Центр Образования села Коткозеро Олонецкого района26, az internetes lehetőséggel élve
a nuorikarjala.ru honlap27, valamint társadalmi, kulturális és részben nyelvőrző kiadványként az Oma Mua28
periodika. Erőfeszítéseik eredményeképp talán megmarad a livvi nép és nyelv.
Igyekeznek megismertetni a legkisebbeket felmenőik anyanyelvével, igyekeznek kiaknázni a nemzetiségi
közoktatási lehetőségeket, kihasználni a nyomtatott és az elektronikus megjelenés előnyeit, megpróbálják újjáéleszteni a népi hagyományokat.
Az Olonyeci Nemzetiségi Járásban, Karjala egyetlen ilyen nemzetiségi közigazgatási egységében közel
kétharmados többségben vannak az oroszokkal szemben a livvik.
Olonyec révén város rangú településsel is büszkélkedhetnek, ami segítheti a livvi származásúak középosztálybeliként, illetve értelmiségiként való létezését. Ennek révén pozitív hatással lehetnek saját nyelvükre és
kultúrájukra is.
A livvik jövőjét az is biztosíthatja, hogy viszonylag egy tömbben élnek, és a karjalaiság jelentős hányadát
képviselő szubetnoszt alkotnak. Könnyen elképzelhető, hogy rövid időn belül a legéletképesebb keleti balti
finn nyelvet a livvik fogják beszélni. Karjalán belül akár a demográfiailag kedvezőtlenebb helyzetű voltaképpeni (viena-)karjalai nyelvet is háttérbe szoríthatják, a nagyon veszélyeztetett lűd nyelvről nem is beszélve.
Az UNESCO megkülönböztetett nyelvpolitikai figyelme ugyancsak rejt magában lehetőségeket. Kérdés,
hogy a livvi vezetők mutatnak-e készséget arra, hogy harcba induljanak az őshonos néppé nyilvánítás érdekében. És kérdés az is, hogy a karjalai balti finnek háromnyelvűségének elismertetésében a három népcsoport
azonos mértékben érdekelt-e.
Mindezen kérdésekben felelőssége van a köztársasági tudományos nyelvészeti és néprajzi köröknek is.
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’Kotkozerói középfokú általános iskola.’
’Olonyec járási Kotkozeró községi Művelődési Központ.’
27
’Ifjú Karjala.’
28
’Anyaföld, szülőföld, haza, hon.’
26
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A livvi kultúra
A livvik hagyományos életmódja nagymértékben a tavi halászatra, jelentős részben a mezőgazdaságra és
az erdőgazdálkodásra épült.
Munkaeszközeik egészen a 20. század elejéig primitívek voltak. A rossz talajú, kis parcellákat főleg az
asszonyok és az idősek művelték meg, a férfiak a halászat, vadászat, erdészet és faművesség terén tűntek ki,
valamint az ezekre támaszkodó vándorkereskedelemben jeleskedtek.
Kisebb településeiken hagyományos lakóépületük a mai napig főleg a gerendaház, amelyet egy alacsony
válaszfal oszt lakószobára és konyhára. Utóbbiban méretes kemence ad meleget, és kínál sütési lehetőséget. Ez
az életmód kultúrájuk éltetője is.
Gyakorló ortodox hitűek, pravoszláv vallásgyakorlásuk erős, még a legdurvább, a vallást tiltó és üldöző
időkben is hűek maradtak ehhez. Ezt színezi a természethez való szinte kultikus viszonyuk.
Bőséges a szellemi örökségük, a kalevalai mítoszkör a livvik eposzaként is tudatosult, annak fő motívumai tulajdonképpen sajátjukként is továbbélnek.
Elias Lönnrot a kalevalai énekek (runók) gyűjtéséhez segítségül hívta DAVID EMANUEL DANIEL
EUROPAEUS egyetemi hallgatót. 1845-ös legelső útjukon az Olonyeci kormányzóság nyugati részének nagy területeit járták be, így a livvi nyelvterületet is. Erről a vidékről jóval több mint száz runó, varázsige és siratóének származik29.
A Kalevala livvi átültetése ZINAIDA DUBINYINA műfordítói tevékenységének köszönhető. Az ő fordításában olvasható továbbá a teljes Újszövetség30, valamint az Ószövetség egyes könyvei (Zsoltárok 2006, Mózes 1.
könyve 2010, Jónás könyve 2011, Példabeszédek 2014, Ézsaiás könyve 2015) is.
Az Oma Mua és Carelia (valamint 1990-ig a Punalippu31) című folyóiratok, mesekönyvek és tankönyvek, valamint nép- és nyelvismereti tanulmányok jelennek meg a megújuló livvi nyelven, amelynek a helyesírását is igyekeznek korszerűsíteni. Többen művelik immár a szépirodalmat is.
ZINAIDA DUBINYINA versei mellett leginkább talán V LADIMIR B RENDOJEV (1931–1990) költészete keltett
figyelmet. Utóbbiról a Volt egy Szovjet Irodalom című összeállítás tett közzé annak idején rövid beszámolót:
„V LADIMÍR B RENDOJEV szeretett szülőföldjéről, az olonyeci körzetről ír verseket aunuszi dialektusban,
amely a karjalai nyelv déli nyelvjárása. Sokat dolgozik: ír, klasszikusokat fordít, különféle műfajokban
teszi próbára a tehetségét, amely minden újabb művében erőteljesebbnek, érettebbnek mutatkozik.”32
Sokat tett és tesz publikációival anyanyelve fennmaradásáért OLGA ZSARINOVA és a nyelvész-pedagógusként ugyancsak tevékeny ZINAIDA DUBINYINA is.
Olonyecben működik a Karjalai Livvik Olonyeci Nemzeti Múzeuma. Gyűjteménye gyarapításán és gondozásán túl fontos szerepet vállal a népi hagyományok újraélesztésében és továbbadásában.
Közmondások, találós kérdések, ráolvasások szép számban élnek ma is. Ezek azonban a különböző gyűjteményekben legtöbbször a voltaképpeni (viena-)karjalaival együtt szerepelnek a nyelvváltozatok elkülönítése,
illetve a gyűjtés helyének pontos megjelölése nélkül.
A lakodalmas vagy az újévet köszöntő szokások felelevenítése terepet ad a népviselet, a népköltészet, a
néptánc, a népzene-népdal közösségi megjelenésének.
Az elmúlt évtized során egymást követték a rendezvények, szervezett összejövetelek. Kulturális találkozók, vetélkedők, ismeretterjesztő alkalmak során lehetőség nyílt a livvi összetartozás és az anyanyelviség tudatos erősítésére. Az oktatás és a közművelődés keretein túl a sport és a közös szabadidőtöltés is kínál közvetett
lehetőségeket erre.
Szabad teret nyitott a nyelv- és hagyományőrzésnek az internetezés is. Ezzel főleg az értelmiség és a fiatalok élnek intenzívebben. Egyelőre azonban még ezen a területen is legtöbbször a livvi–orosz kétnyelvűség
dominál.
Mindeközben az autonóm köztársasági kulturális tárca is igyekszik segíteni, támogatnak nemzetközi projekteket. Ezek a kis nép lélekszámához mérten tisztes eredmények eléréséhez vezethetnek.
29

Vö. VÄINÖ KAUKONEN: A Kalevala születése. Budapest 1983. 178.
Uuzi sana (’Új szó’). Petrozavodszk, 2003.
31
’Vörös Lobogó.’
32
KOTTI, REINO: A mai karjalai irodalom. http://szovirod.blogspot.com/2012/03/
30
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A livvi nyelv
A livvik nyelvi hovatartozását a nyelvrokonságot megalapozó legfőbb ismérvek – az alapszókincs nagyobb számú egyezése; a külön fejlődés nyomán érvényesülő szabályos hangmegfeleltetés következetessége;
számos esetben alaktani sajátosságok – alapján ítélhetjük meg. A közös nyelvcsaládba sorolt nyelvek között
ma már nem feltétlenül kell fennállnia a kölcsönös érthetőségnek sem.
Minden az előzőektől eltérő rokonítási törekvés kívül marad a nemzetközi nyelvtudomány elismert határain. Másfelől a nyelvrokonsággal foglalkozó nyelvészet sem tagadja annak jogosságát, hogy a népek etnikai,
antropológiai stb. rokonítása más kapcsolatok felismeréséhez vezethessen.
Az általánosan elfogadott besorolás szerint a livvi uráli nyelv, azon belül a finnugor nyelvcsaládba tartozik. Közeli rokonságban áll a finn csoport nyelveivel, távolabbi rokona a volgai és permi nyelveknek. A legtávolabbi rokonságban az ugorral (köztük a magyar nyelvvel) áll. A finnségi nyelvek között az ugyancsak általánosabban elfogadott besorolás szerint az északi csoporthoz tartozik, amelyen belül a legközelebbi rokona a
voltaképpeni karjalai (a lűddel és a tverivel együtt) és a vepsze nyelv, de értelemszerűen igen sok közös vonása akad a finn és az izsor nyelvvel is.
A balti finn nyelvek északi, illetve déli csoportja között a határvonalat megközelítőleg a Luga folyó vízgyűjtő területe alkotja.
I. Az északi csoport nyelvei:
1. finn – ezen belül többek által önálló nyelvváltozatként elfogadva:
– kvén, azaz norvégiai, troms-finnmarki finn;
– meänkieli, azaz svédországi, Tornio-völgyi finn;
– inkeri, azaz ingermanlandi finn;
2. karjalai – ezen belül többek által is önálló nyelvváltozatként elfogadva:
– livvi, azaz olonyeci-aunuszi;
– lűd;
– tveri-karjalai;
3. vepsze;
4. izsor;
5. (az újkor kezdetén kihalt és a BERECZKI GÁBOR33 által ide feltételezett legkeletebbi) merja.
II. A déli csoport nyelvei:
1. vót;
2. észt – ezen belül többek által önálló nyelvváltozatként elfogadva:
– võru;
– szetu (részben délkelet-észtországi, részben oroszországi);
3. lív.
PEKKA SAMMALLAHTI és PAUL ARISTE finnségi nyelvfejlődési felfogását főleg TERHO ITKONEN elméletével szintetizálva34, jogos lehet a déliek és északiak mellett keletieket is elkülöníteni. Ennek nyomán a karjalai–
vepsze–izsor hármas (nyelvtörténetileg a merjákkal) az északiak közül kiválva alkotja a keletieket. Tekintettel
a három nyelvnek a nagyon erős orosz hatás miatt a finntől való eltávolodására, valamint egykori „csúd” öszszetartozásukra35 is, ez a megoldás nem teljesen alaptalan.
Ha a keletieket elkülönítjük, akkor a megközelítőleges nyelvterületi határok szinte egybeesnek Oroszország nyugati államhatáraival, a karjalai nyelvsziget húzódik át kissé Finnország délkeleti térségébe.
Ebben a felosztásban a nyelvváltozatokat és kölcsönhatásokat is figyelembe véve, rejlik egy másik hármasság is, amelyet a karjalai–livvi, vepsze–lűd és izsor–vót trió alkot (az izsor–vót területi szimbiózisban a
mai vót távolodni látszik a déliektől, és a jelentős izsor hatás miatt erősen közelít a keletiekhez).
33

Lásd BERECZKI GÁBOR: A merja nyelv helye a finnugor nyelvcsaládon belül. Magyar Nyelv 85: 439–442.
Vö. BERECZKI GÁBOR: Bevezetés a balti finn nyelvészetbe. Budapest 2000. 11.
35
A csúd elnevezést az oroszok más-más korban különböző népekre használták, a finnségiekre hol együtt, hol egyenként valamelyik csoportjukra, olykor más finnugorokra vagy azokkal együtt élő további népekre is.
34
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Pekka Sammalahti ágrajza a finnségi fejlődésről
( Forrás: Suomalaisten esihistorian kysymyksiä. In: Virittäjä 1977/2: 132. Itt dőlt betűs kiegészítéssel.)
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A finnugor nyelvcsaládba tartozó nyelvek egyes jellegzetességei közül a livvit is jellemzi:
1. a nyelvtani viszonyokat elkülöníthető utótoldalékok ragasztásával (agglutinációval) fejezi ki;
2. az előbbi alapján nagyszámú toldalékot alkalmaz;
3. a névszónak nem ismeri nemeit és/vagy osztályait;
4. a névszói viszonyoknak a kifejezésére számos nyelvtani esetet használ;
5. a helyhatározós eseteket úgynevezett irányhármasság rendszerezi;
6. a jelző alapesetben megelőzi a jelzett szót;
7. a mennyiségjelző számnév után a főnév többesítő egyeztetése elmarad;
8. az igét előző, azzal összetételt alkotó igekötő már többször megjelenik;
9. a „habeo” típusú ige hiányzik;
10. a birtoklás folyamatát határozós szószerkezettel fejezi ki;
11. a birtoklást kifejező névszótoldalékok még élnek;
12. a magánhangzó-harmónia a szuffixumok illeszkedését idézi elő.
A finnugor nyelvcsaládhoz tartozó egyes nyelvekben mutatkozó jellegzetességek közül a mai livviből
hiányzik:
13. a határozott és a határozatlan névelő.
A finnugor nyelvek általános jellemzőin túl a balti finn nyelvcsoport nyelveinek számos egyedi sajátossága alakult ki, amelyek közül a livviben is fellelhetők:
14. a hajlító (flektáló) jelleg halványan megjelent;
15. megtalálható a fokváltakozás (jelentős mértékben);
15. a névszói állítmány hiányzik;
16. az elöljárók és névutók kiterjedt – eltérő eseteket vonzó – rendszert alkotnak;
18. többféle infinitivust ismernek;
19. gyakran használnak különféle összetett igeszerkezeteket;
20. tagadó (és tiltó) igét alkalmaznak.
A livvi nyelv több kis rokonához hasonlóan:
21. ismeri a visszaható igeragozást is.
A livvi nyelvnek lakóterület szerint három nyelvjárása van:
a) az Olonyeci járás felső határvidékein a voltaképpeni (viena-)karjalaival közvetlenebbül érintkező, de
csak kis létszámban beszélt északi;
b) a felső tóparti nyugati;
c) valamint az Olonyeci járás nagyobb, délkeleti részén a livvik nagy többsége által beszélt, a központi
városra és tágabb környezetére jellemző déli nyelvjárás. (Ez utóbbira épül az a mozgalom, amely önálló livvi
irodalmi nyelv megteremtésére törekszik. E kötet is szinte kizárólag ezt a nyelvváltozatot mutatja be.)
A livvi nyelv a keleti balti finn nyelvek közül a legesélyesebb a hosszabb távú fennmaradásra.
A vót és az izsor mindössze százas nagyságrendű lélekszámához képest azoknak sokszorosa a beszélői
száma, és jóval nagyobb a lűdénél és a vepszéénél is.
A voltaképpeni (viena-)karjalaival szemben – amelyet Karjalában közel hasonló számú népesség beszél
– a livviknek előnye, hogy viszonylag egy tömbben élnek, a voltaképpeni karjalaiak pedig hatalmas területen
szóródnak szét, és legalább két tucatnyi helyi nyelvjárásra oszlanak, a távoli tveri térségbe szakadt szubetnoszuk pedig ugyancsak önálló irodalmi nyelvet kezd kialakítani.
A livvik esélyeit tovább növeli, hogy magterületük nemzetiségi járási joggal rendelkezik, és nyelvhasználatuk jogi és társadalmi helyzete kedvezőbb a legközelebbi rokon nyelvekéhez/nyelvváltozatokéhoz képest.
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Ha a karjalai nyelv négy irodalmi nyelvi változatát beszélők számát szétválasztva akarjuk megkapni, a
népszámlálás szerinti teljes lélekszámot területi alapon tudjuk megosztani, az így nyert eredmény azonban
csak erősen megközelítő. (A számarányok a 2018 eleji mikrocenzus adataira épülnek.)



II.
VÁZLATOS LIVVI NYELVTAN

32

Hangtan
A MAGÁNHANGZÓK
A mai livvi nyelv összesen nyolc magánhangzót használ: a, o, u, ä, ö, ü, e, i. Ismeri ezek hosszú változatát is (saamelaine ’lapp’, poeezii ’költészet’, ho-ľo-ľoo ’hahó’, kniigu ’könyv’, huuli ’ajak’, küünäl ’könny’),
ezt az adott betű megkettőzésével jelölik. A hosszú magánhangzó az idegen eredetű szavakban igen gyakran
az átadó nyelv hangsúlyos szótagjának helyén jelenik meg.
(Megjegyzés: a szóvégi -ii hangkapcsolat több esetben is inkább hangzik -ij-szerű diftongusnak, mint
hosszú magánhangzónak.)
A balti finn nyelvek hosszú magánhangzója helyén a livviben gyakran diftongus jelenik meg.
Például:
-aa
finn maa
izsor maa
livvi mua ’föld’
-ää
finn pää
karjalai pää
livvi piä ’fej’
Ugyanakkor előfordul egy fordított irányú tendencia is.
Például:
-ia
finn juoksija
karjalai juokšija
-iä
karjalai läsijä
izsor lässijä

livvi juoksii ’futó’
livvi läžii ’beteg’

A rövid-hosszú eltérésnek jelentés-megkülönböztető szerepe főleg alaktani okból van, például komi ’komi’ (nom) – komii (part); hüödü ’nyereség’ (nom) – hüödüü (part); hienostelu ’szertartás’ (nom) – hienosteluu
(part), jelentéstani okból elvétve (pl. tuli ’tűz’ – tuuli ’szél’). Ez utóbbi csak kevés szót érint.
A magánhangzók mind a mély, illetve magas voltuk szerint, mind az ajakréses, illetve ajakkerekítéses jellegük alapján részben szimmetrikus logikai rendszert alkotnak.
Ezek közül a magas hangrendű ä, ö, ü, e, i hangok a dentális és alveoláris mássalhangzókat (n, d, t, z, s, r,
l) eredendően – írásban jelöletlenül! – meglágyítják.

u

ü
o

a

ö

i
e

ä

A KETTŐS- ÉS HÁRMASHANGZÓK
A kettőshangzók (diftongusok), illetve hármashangzók (triftongusok) esetében az azokat alkotó két, illetve három magánhangzó nem képez külön szótagot, az együttes kiejtési időtartamuk hosszú, illetve nagyon
hosszú hangzónyi.
A livvi nyelv többféle kettős-, illetve hármashangzót képes alkotni, a leggyakrabban a felső nyelvállású
magánhangzók (i, u, ü36) záródásával (täüzi ’teljes’, päivü ’nap’, kauzi ’kor’, aidu ’kerítés’, reunu ’szegély’,
leibü ’kenyér’, joukko ’csapat’, reboi ’róka’, höühen ’pehely’, jänöi ’nyúl’ fn, illetve avuau ’ő kinyit’, eruou
’ő különbözik’, rubieu ’ő elkezd’, selgieü ’ő felöltözik’, töllüöü ’ő elpusztul’); de többször másféle – a felső
36

A diftongust vagy triftongust záró felső nyelvállású magánhangzók inkább félhangok, közelítik a j és a v kiejtését. MAa szótárában az ilyen u és ü hangok különleges jelölésére a w betűt használja (feltehetően az oroszos jelleg pontosabb követése céljából). Ezt én nem tartom indokoltnak.
KAROV
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nyelvállású magánhangzókkal kezdődő (nyíló) – párosításban is (siä ’időjárás’, mieli ’kedv’, üö ’éj’, luadu
’fajta’, ruopas ’kupac’).
Az ezektől eltérő változatok kizárólag idegen eredetű szavakban fordulnak elő (aeroportu ’repülőtér’).
A MÁSSALHANGZÓK
A mai livvi nyelv mássalhangzóinak a száma – a palatalizáltakkal együtt – huszonhét: m, b, p, v, f, n, d, t,
z, s, r, l, ń, ď, ť, ź, ś, ŕ, ľ, ž, š, ǯ, č, j, g, k, h.
A mássalhangzóknak is előfordul hosszú változata (kümmen ’tíz’, annos ’adag’, hüppü ’ugrás’, niitti
’szál’, akku ’asszony’, kerran ’egyszer’, olla ’van’, vessel ’vidám’ stb.), ezt írásban az adott hang betűjének
megkettőzésével jelölik, a palatalizált hangok esetében is (pl. radeńńu ’szorgalom’, maľľu ’váza’). A gemináták létrejöttének egyik fő forrása a mennyiségi fokváltakozás.
A hosszú-rövid eltérésnek gyakorlatilag nincsen jelentés-megkülönböztető szerepe, és a kemény-lágy
mássalhangzópár is elvétve kap szerepet a jelentés-megkülönböztetésben (villu ’gyapjú’ ~ viľľu ’gabona’).
A mássalhangzók rendszere képzésük helye, illetve zöngésségük szerinti logikai rendet mutat.
m
b
p
v
f

n
d
t
z
s

ń
ď
ť
ź
ś

r
l

ŕ
ľ

g
k
ž
š
ǯ
č

j
h

A BETŰÍRÁS
Ebben a kötetben az ü hangot nem a voltaképpeni (viena-)karjalaiak részéről újabban elvárt y betűvel,
hanem az ezredfordulónkig érvényes livvi módon továbbra is ü-vel jelölöm. A magyar nyílt és zárt e-nek és ének megfelelő hangok megkülönböztetését az általános balti finn eljárásnak megfelelően a livvi is az ä és az e
betűkkel oldja meg. A további magánhangzók betűjelölése nem kíván külön magyarázatot.
A magyar cs-nek, s-nek és zs-nek megfelelő hangokat a hacsek ékezetes betűkkel írja a livvi. A dzs hangot közel az ezredfordulónkig a livvi hagyomány szerint ǯ betű jelölte, a karjalai nyelvváltozatok írásának
egységesítő akadémiai szándéka szerint ezt azóta dž kettős betűvel kellene írni, én azonban itt is megtartottam
a hagyományt (ezáltal nálam valamennyi hangnak külön egyjegyű jelölője van).
A palatalizált mássalhangzók esetében a felsővesszős jelölési forma terjedt el. Ugyanakkor ez a jel csak
szóvégen, illetve mássalhangzó vagy mély magánhangzó előtt jelenik meg. A további mássalhangzók betűjelölése nem kíván külön magyarázatot.
A BETŰREND
A palatalizált mássalhangzók betűi a lágyítatlan hangok betűit követik a sorban. A hacsek ékezetes betűk
a mellékjel nélküli megfelelőik után következnek, a ǯ a d betűt követi. A z és a ž betűk betűrendbe illesztése
több finnségi nyelv mintájára az s és š betű kettőse után történik, így ez a betűpár nem a klasszikus latin ábécé
szerinti helyen áll.
Az ékezetes magánhangzók az általános balti finn szokásrendnek megfelelően az ábécé legvégére kerülnek, az egymásutánjuk pedig a legtöbb finnségi nyelv betűrendi mintáját követi ü, ä, ö sorrendben.
Az előzőeknek megfelelően a livvi ábécé:
A a B b Č č D d, ď Ǯ ǯ 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 Ü ü Ä ä Ö ö
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A KIEJTÉS
Magánhangzók kiejtése:
a
aa
ä
ää
e
ee
i
ii

– rövid á → IPA [a]
– hosszú á → IPA [a:] – magyar ’á’
– rövid nyílt e → IPA [ɛ] – magyar ’e’
– hosszú nyílt e → IPA [ɛ:]
– rövid zárt é → IPA [e]
– hosszú zárt é → IPA [e:] – magyar ’é’
– rövid i
– hosszú í

o
oo
ö
öö
u
uu
ü
üü

– rövid o
– hosszú ó
– rövid ö
– hosszú ő
– rövid u
– hosszú ú
– rövid ü
– hosszú ű

n
ń
p
r
ŕ
s
ś
š
z
ź
ž
t
ť
v

–n
– orosz нь
–p
–r
– orosz рь
– sz
– orosz сь
–s
–z
– orosz зь
– zs
–t
– orosz ть
–v

Mássalhangzók kiejtése:
b
č
d
ď
ǯ
f
g
h
j
k
l
ľ
m

– kevésbé zöngés b
– cs
– kevésbé zöngés d
– orosz дь
– dzs
–f
– kevésbé zöngés g
–h
–j
–k
–l
– orosz ль
–m

Akárcsak a finnségi nyelvekben általában, eredetileg a livviben sem ejtenek teljes értékű zöngés zárhangot a b, d és a g képzési helyén. Ezek a hangok ugyanakkor egyre gyakoribbak az orosz jövevényszavakban.
Másrészt a visszatanulást követően livviül megszólalók artikulációs bázisának fejlődése zömüknél már az
orosz kiejtéshez igazodva zárult le. Ezért a mai livviben már karakteresebb zöngés zárhangok hangzanak (miként ez a balti finn nyelvek mindegyikénél az orosz vagy svéd hatásra kialakulóban van).
A SZÓHANGSÚLY
A livvi nyelv a magyarhoz és a legközelebbi rokonnyelveihez hasonlóan élhangsúlyos, vagyis a szóhangsúly szinte kizárólag az első szótagra esik.
Ettől való eltérés az újabb keletű, idegen nyelvekből történő – majdnem kizárólagosan az oroszon keresztüli –
átvételek nyomán fordulhat elő (pl. apeľsiinu, moruali).
Utóbbi esetekben a livvi az átadó – jobbára az orosz – nyelvet követi.
A FOKVÁLTAKOZÁS
A fokváltakozás a szótári alaptő (a névszóknál: singularis nominativus – az igéknél: kijelentő mód, jelen
idő egyes szám 3. személy) záró hangjának vagy záró hangsorának mennyiségi vagy minőségi változása egyes
ragozott, illetve képzett alakokban.
A livviben – hasonlóan az izsorhoz és a vóthoz – bonyolult a fokváltakozás. A finn fokváltakozáshoz képest a livvi az újabban teljes értékű mássalhangzók (b, d, g, z, f), az affrikáta (č) és a szibillánsok (s, š) esetében is él a megoldással (nem egyszer az újkeletű idegen szavaknál is).
Az alapvető livvi fokváltakozások:
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I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mennyiségi (a hosszú zöngétlen mássalhangzó hosszúságának megváltozása)
p / pp
appi / apin
’após’
finn appi / apin
t / tt
hattu / hatun
’kalap’
finn hattu / hatun
k / kk
mökki / mökin
’kunyhó’
finn mökki / mökin
f / ff
bleffu / blefan
’blöff’
finn bluffi / bluffin (!)
s / ss
kassu / kasan
’copf’
finn kassa / kassan (!)
š / šš
bošši / bošin
’kos’
finn pässi / pässin (!)
č / čč
meččü / mečän
’erdő’
finn metsä / metsän (!)
II. Minőségi (a rövid zöngés mássalhangzó kivetése – vagy helyettesítése hiátustöltő v-vel / j-vel)
(b)
b/v
kibu / kivun
’fájás’
finn kipu / kivun
(d)
d/v
mado / mavon
’kígyó’
finn mato / madon
d/j
maido / maijon
’tej’
finn maito / maidon
d/Ø
hädä / hiän
’baj’
finn hätä / hädän
(g)
g/v
lugu / luvun
’szám’
finn luku / luvun
g/j
viga / vijan
’hiba’
finn vika / vian
g/Ø
regi / rien
’szán’ (fn)
finn reki / reen
(z)
z/v
kuuzi / kuvven
’hat’ (szn)
finn kuusi / kuuden
z/j
viizi / viijen
’öt’
finn viisi / viiden
z/Ø
vezi / vien
’víz’
finn vesi / vädän
III. Asszimilációs (a mássalhangzó-hangkapcsolat második hangjának teljes hasonulása)
(mb)
mb / mm lammas / lambahan
’juh’
finn lammas / lampaan
(nd)
nd / nn
andua / annan
’ad’
finn antaa / annan
(ld)
ld / ll
aldo / allon
’hullám’
finn aalto / aallon
(rd)
rd / rr
kerdu / kerran
’alkalom’
finn kerta / kerran
(lg)
lg / ll
selgü / sellän
’hát’ (fn)
finn selkä / selän
(rg)
rg / rr
kurgi / kurren
’daru’
finn kurki / kurjen
(p)
(t)
(k)
(f)
(s)
(š)
(č)

Megjegyzés: Emellett egyes szavakban még további altípusok is léteznek.
AZ ILLESZKEDÉS
A livvi nyelvben számos tekintetben megtalálhatók a magánhangzó-harmóniából következő hangtani sajátosságok. A mély és magas toldalékpárok megfelelő illeszkedése igen gyakori jelenség, csak ritkán fordul
elő a toldalékpáros hiánya.
Illeszkedő toldalékpárosok:
-us/-üs: bohatus ’gazdagság’; süvüs ’mélység’
-os/-ös: annos ’adag’; kiännös ’fordítás’
-ndu/-ndü: ruandu ’működés’; piendü ’használat’
-kko/kkö: kuvvikko ’kocka’; kivikkö ’egyház’
-kas/-käs: parrakas ’szakállas’; tiähtekäs ’csillagos’
-toi/-töi: maltotoi ’tapasztalatlan’; nimetöi ’névtelen’
-mattah/-mättäh: loppemattah ’végtelenül’; vältämättäh ’okvetlenül’
-loin/-löin: tuattoloin ’az apáknak a …’; ristittülöin ’a keresztényeknek a …’
-ou/-öü: jauhou ’ő darál’; jüvöü ’ő rág’
-ella/-ellä: ozutella ’bemutatni’; pietellä ’visszatartani’
-tah/-täh: murendetah ’ők eltörik’; lükätäh ’ők eldobják’
-nnuh/-nnüh: opastunnuh ’tanult’; kehitünnüh ’fejlett’
Toldalékok, amelyek nem vesznek részt ennek az illeszkedési szabálynak az érvényesítésében:
-le (allat/dat): Jumalale ’Istennek’; miehele ’férjnek’
-kseh: moliekseh ’imádkozni’; diviekseh ’csodálkozni’
-ine: poigaine ’fiacska’; tüttöine ’leányka’
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A szótövek alaktana
A névszói és igei szótövek alaktanát egységes szempontok szerint tárgyalom.
A szótárban található úgynevezett szótári alaptő a toldalékok előtt sokszor megváltozik.
A névszók ún. szótári alakja a zérómorfémás egyes szám alanyeset (singularis nominativus).
Az igék szótári alakja a főnévi igenév (I. infinitivus). A livvi ige valódi alaptövét a nyelvhasználat nem
ismeri, mert a magyartól eltérően a livvi igének gyakorlatilag egyetlen nyelvtani alakjában sincs zérómorféma.
A szótári alaptő végződhet mássalhangzóra vagy magánhangzóra is. A mássalhangzóra végződő szótári
alaptőnek a toldalékolás során feltétlenül van magánhangzóval záródó tőváltozata is.
Egyes sajátságos végződésű szótári alaptövek tővégi magánhangzója is megváltozik a toldalékolás során.
Egyes sajátságos végződésű szótári alaptöveknek a tővégi mássalhangzója vagy mássalhangzós hangkombinációja egyszeri vagy többszöri hangváltozáson esik át.
Egyes sajátságos végződésű szótári alaptövek tővégi hangkombinációja a toldalékolás során egy köztes
magánhangzó kiejtésével (betoldásával) is megváltozhat, ezek esetében hangkivetésről (hangbetoldásról) beszélhetünk.
Összefoglalva a szótőtípusok az alábbiak lehetnek37:


magánhangzóra végződő szótő
(perti / perti-n ’szoba’, muru / muru-n ’morzsa’, külü / külü-n ’fürdő’);



diftongusra végződő szótő
(mua / mua-n ’föld’, tie / tie-n ’út’);



magánhangzó hangváltozásával módosuló szótő
(koir-u / koir-a-n ’kutya’; nim-i / nim-e-n ’név’);



mássalhangzóra végződő és tővégi mássalhangzóját őrző – toldalékolt alakjaiban szinte
mindig magánhangzósra kiegészülő – szótő
(suurim / suurim-a-n ’kása’, eineh / eineh-e-n ’étel);



mássalhangzó hangváltozásával módosuló szótő
(lásd az előző oldalon a fokváltakozás pédáit);



mássalhangzót kiejtő / betoldó szótő
(tahto-u / taho-n ’akar, hivu-s / hivuks-e-n ’haj’).

Az egyazon nyelvtani viszony kifejezésére esetleg több alakban is használt toldalékok és a szótövek többfélesége együttesen adják a névszói, illetve igeragozási alaptípusokat és azok alváltozatait. Ebben a tekintetben a
livvi névszóragozási rendszer a keleti balti finn nyelvek közül az egyik leggazdagabb (51-féle tőtípus). A livvi
igeragozási rendszer jóval egyszerűbb (23). Az illeszkedési szabályok és a fokváltakozások logikai rendszerének pontos ismeretében a szótövek viselkedése a sokszor túl nagy számúnak tűnő alváltozat ellenére sem áttekinthetetlenül bonyolultabb, mint a magyar nyelvben, csak sokszor jellegében más.
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Ritkán közvetlenül a tővégi mássalhangzóhoz kapcsolódó toldalék nyitóhangja jóvoltából logikus ejtési képzésmódosulás
(zöngétlenülés) következik be a szótő végén, ami nem marad jelöletlenül. Ez nem tőváltozás.
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A névszók alaktana
A NÉVSZÓK ESETEI
A livvi nyelvben négy úgynevezett szintaktikai – azaz a mondatviszonyokból kikövetkeztethető – esetet
különíthetünk el, ezek
 a nominativus (alanyeset),
 az accusativus (tárgyeset),
 a genitivus (birtokos eset) és
 a partitivus (részelő eset).
Több finnségi leíró nyelvtan nem veszi fel külön a tárgyesetet, mivel az alakilag egyes számban a birtokos, többes számban pedig az alanyesettel esik egybe. Nyelvtörténetileg vizsgálva azonban létezik az accusativus, mindössze arról van szó, hogy eredeti ragja olyan hangfejlődésen ment keresztül, amelynek eredményeképpen a mai alaktani helyzet kialakulhatott. Az említett leíró nyelvtanok szerint a livvi a mondat logikai tárgyának nyelvtani kifejezésére a többi szintaktikai esetet, az alany-, a részelő és a birtokos esetet használja
(számtól és a határozott-határozatlan jellegtől függően).
A livviben – a magyarral és a legtöbb indoeurópai nyelvvel ellentétben – a szintaktikai esetek közt nem
található meg alaktanilag független esetként a dativus (részes eset), aminek nyelvtani kifejezésére a livvi az
egyik hová? kérdésre válaszoló helyhatározós esetet (az allativust) használja.
A livviben sok, nyolc helyhatározós eset van.38 A finnugor nyelvekre jellemző módon ennek logikai keretet az irányhármasság ad, azaz a megfelelő alakok a honnan? hol? hová? kérdésre válaszolnak. Továbbá a livvi
ismeri a közelítő viszony két hová? kérdésre válaszoló esetét is.
A helyhatározós esetek:
 az elativus (miből? -ból, -ből),
 az inessivus (miben? -ban, -ben),
 az illativus (mibe? -ba, -be)
 az ablativus (miről? -ról, -ről),
 az adessivus (min? -on, -en, -ön),
 az allativus (mire? -ra, -re),
 az approximativus (mihez? -hoz, -hez, -höz)
 a terminativus (meddig? -ig).
A mód- , állapot- és egyéb határozós esetek:
 a comitativus (kivel? -val, -vel),
 az instructivus (mivel? -val, -vel),
 a prolativus39 (mi által?),
 az abessivus (mi nélkül?),
 a translativus (mivé? -vá, -vé) és
 az essivus (miként? -ként).
A NÉVSZÓK RAGOZÁSA
Szintaktikai viszony
nominativus: ―
accusativus: -n / ―
genitivus: -n / -en
partitivus: -a, -ä, -e, -i, -o, -ö, -u, -ü, -tu, -tü, -du, -dü
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Ezek – a magyarhoz, finnhez hasonlóan – idő- és elvont viszonyok kifejezésére is alkalmasak.
A prolativus eredetileg a haladáshelyzetét kifejező helyhatározó volt: valamin keresztüliséget, valaminek a felületén lévőséget fejezett ki. Ma már inkább eredet- vagy okhatározószerűség, magyarra a révén, által névutós szerkezettel fordítható.
39
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Helyhatározós viszony

honnan?
hol?

hová?

belső
viszony
elativus
-späi
inessivus
-s

felületi külső
viszony
ablativus
-lpäi
adessivus
-l

illativus
-h

allativus
-le

közelítő külső
viszony

approximativus
-lluo,-llüö
terminativus
-ssah,-ssäh

Mód-, állapot- és egyéb határozós viszony
comitativus: -nke / -enke
instructivus: -n
prolativus: -či
abessivus: -ttah,-ttäh
translativus: -kse
essivus: -nnu,-nnü
Az alanyeset mind egyes, mind többes számban ragtalan. A nominativus – és a korábban kifejtettek alapján az accusativus – többesének jele (-t) eltér a többi toldalékolt esetben használt -i- többesjeltől.
A sormi ’ujj’ szó ragozási példasora:
eset
nom
acc
gen
part
elat
iness
illat
ablat
adess
allat (dat)
appr
term
com
instr
prolat
abess
trslat
ess

sing
sormi
sormen
sormen
sormie
sormespäi
sormes
sormeh
sormelpäi
sormel
sormele
sormelluo
sormessah
sormenke
sormen
sormeči
sormettah
sormeks
sormennu

plur
sormet
sormet
sormien
sormii
sormispäi
sormis
sormih
sormilpäi
sormil
sormile
sormilluo
sormissah
sorminke
sormin
sormiči
sormittah
sormikš
sorminnu

A NÉVSZÓK RAGOZÁSI TÍPUSAI
A névszók ragozási típusba sorolását az esetek egy részében megkönnyíti a tővégződés, olykor azonban
ez nem következetes. Továbbá többször segíthet a magánhangzók hangrendje is.
Az alapszót követő ragozott alakok: SgGen, SgPart, PlPart.
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1. Magánhangzóra végződő szótő
-a (-an, -ua; -oi)
-a (-an, -ua; -ii)
-ä (-än, -iä; -ii)
-u (-an, -ua; -oi)
-u (-an, -ua; -ii)
-ü (-än, -iä; -öi)
-ü (-än, -iä; -ii)
-i (-en, -ie; -ii)
-o (-on, -uo; -oloi)
-ö (-än, -iä; -ölöi)
-i (-in, -ii; -iloi)
-i (-in, -ii; -ilöi)
-u (-un, -uu; -uloi)
-ü (-ün, -üü; -ülöi)
-e (-ien, -ettü; -ielöi)
-e (-ien, -ettu; -ieloi)
-ee (-een, -eedü; -eelöi)
-i (-en, -du; -ii)
-ii (-ien, -iedu; -ieloi)
-uu (-uun, -uudu; -uuloi)
-üü (-üün, -üüdü; -üülöi)

kana
oja
nenä
agju
koiru
neveskü
ehtü
nimi
runo
diädö
kaži
perti
muru
külü
este
kaste
filee
juuri
azii
puu
süü

kanan
ojan
nenän
agjan
koiran
neveskän
ehtän
nimen
runon
diädän
kažin
pertin
murun
külün
estien
kastien
fileen
juuren
azien
puun
süün

kanua
ojua
neniä
agjua
koirua
neveskiä
ehtiä
nimie
runuo
diädiä
kažii
pertii
muruu
külüü
estettü
kastettu
fileedü
juurdu
aziedu
puudu
süüdü

kanoi
ojii
nenii
agjoi
koirii
nevesköi
ehtii
nimii
runoloi
diädölöi
kažiloi
pertilöi
muruloi
külöi
estielöi
kastieloi
fileelöi
juurii
azieloi
puuloi
süülöi

’tyúk’
’patak’
’orr’
’vég’
’kutya’
’meny’
’est’
’név’
’runó, ének’
’bácsi’
’macska’
’szoba’
’morzsa’
’fürdő’
’gát’
’harmat’
’filé’
’gyökér’
’dolog’
’fa’
’ok’

opastui
püzüi
mua
jiä
suo
vüö
tie
urai
veräi
liipoi
šlöpöi
huigei

opastujan
püzüjän
muan
jiän
suon
vüön
tien
uruan
veriän
liipoin
šlöpöin
huigien

opastujua
püzüjiä
muadu
jiädü
suodu
vüödü
tiedü
uruadu
veriädü
liippoidu
šlöppöidü
huigiedu

opastujoi
püzüjöi
mualoi
jiälöi
suoloi
vüölöi
tielöi
urualoi
veriälöi
liippoloi
šlöppölöi
huigieloi

’tanuló’
’tartós’
’föld’
’jég’
’mocsár’
’derék’
’út’
’tökfilkó’
’kapu’
’lepke’
’béka’
’szégyen’

suuriman
mägärän
alovehen
einehen
avaimen
küünälen

suurimua
mägäriä
alovehtu
einehtü
avaindu
küünäldü

suurimoi
mägäröi
alovehii
einehii
avaimii
küünälii

’kása’
’muslica’
’terület’
’étel’
’kulcs’
’könny’

hapanuon
jiännüön
naizen
üöllizen

hapanuttu
jiännüttü
naistu
üöllistü

hapanuzii
jiännüzii
naizii
üöllizii

’rothadt’
’megmaradt’
’nő’
’éjjeli’

2. Diftongusra végződő szótő
[ui] (-ujan, -ujua; -ujoi)
[üi] (-üjän, -üjiä; -üjöi)
[ua] (-n, -du; -loi)
[iä] (-n, -dü; -löi)
[uo] (-n, -du; -loi)
[üö] (-n, -dü; -löi)
[ie] (-n, -dü; -löi)
[ai] (-uan, -uadu; -ualoi)
[äi] (-iän, -iädü; -iälöi)
[oi] (-oin, -oidu; -oloi)
[öi] (-öin, -öidü; -ölöi)
[ei] (-ien, -iedu; -ieloi)

3. Mássalhangzóra végződő szótő
(-an, -ua; -oi)
(-än, -iä; -öi)
(-en, -tu; -ii)
(-en, -tü; -ii)
(-en, -du; -ii)
(-en, -dü; -ii)

suurim
mägär
aloveh
eineh
avain
küünäl

4. Sajátos képzőjű (végződésű) szótő
-nuh (-on, -ttu; -zii)
-nüh (-on, -ttü; -zii)
-ne (-zen, -stu; -zii)
-ne (-zen, -stü; -zii)

hapanuh
jiännüh
naine
üölline
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-as (-han, -stu; -hii)
-äs (-hän, -stü; -hii)
-es (-hen, -stü; -hii)
-is (-ehen, -istu; -ehii)
-os, -us (-ksen, -stu; -ksii)
-ös, -üs (-ksen, -stü; -ksii)
-toi (-toman, -tomua; -tomii)
-töi (-tömän, -tömiä; -tömii)

taivas
eräs
kirves
kaunis
hivus
ezitüs
luvatoi
mieletöi

taivahan
erähän
kirvehen
kaunehen
hivuksen
ezitüksen
luvatoman
mieletömän

taivastu
erästü
kirvestü
kaunistu
hivustu
ezitüstü
luvatomua
mieletömiä

taivahii
erähii
kirvehii
kaunehii
hivuksii
ezitüksii
luvatomii
mieletömii

’ég’
’bizonyos’
’fejsze’
’szép’
’haj’
’bemutatás’
’tűrhetetlen’
’ostoba’

A FŐNEVEK
A livvi főnév tulajdonságai minden tekintetben megegyeznek a magyaréval. A főnévnek a livviben sincs
neme, élő és élettelen közötti megkülönböztetése vagy osztályokba sorolása.
A livvi nyelv a magyarral ellentétben több főnévnek (pl. tulajdonnév, anyagnév, általános fogalom megnevezése stb.) csak az egyes számú tőváltozatát ismeri. (Alakilag ezek esetében is létrehozható a többes számú
forma, ám azokat nem használja a nyelv).
A magyartól jelentősen eltérően – és az indoeurópai, illetve balti finn mintához hasonlóan – számos livvi
főnév kizárólag többes számban használatos.40 Ilyenek lehetnek főleg a páros szerkezetű dolgok, a több azonos elemből álló dolgok, az összetett tartalmú fogalmak nevei.
Például:
kaksiezet ’ikrek’
nožničat ’olló’
štanit ’nadrág’
vahnembat ’szülők’
kahlehet ’bilincs’
sukat ’harisnya’
ristindät ’keresztelő’
očkat ’szemüveg’
sukset ’síléc’
torrut ’piac’
vorotat ’kapu’
sovat ’öltözet’
välit ’viszony’
viesat ’mérleg’
dengat ’pénz’
aivot ’agy’
šahmatat ’sakk’
pordahat ’lépcső’
ohjiet ’utasítás’
kazvokset ’zöldség’
tansit ’tánc’
Előfordul, hogy ugyanannak a livvi főnévnek a jelentése a többes számú és az egyes számú alakjában kisebb-nagyobb mértékben eltér.
Például:
čuassu ’óra (időegység)’
→
čuasut ’óra (időmérő)’
pagin ’beszéd’
→
paginat ’mendemonda’
Főleg a rokonságnevek körében a livvi nyelv őrzi a birtokos személyjelek toldalékait mindhárom személyben. A toldalékok: -ni; -s; -h.
Például:
muamoni
muamas
muamah

’anyám’
’anyád’
’anyja’

tuattoni
tuattas
tuattah

’apám’
’apád’
’apja’

velleni
velles
velleh

’fivérem’
’fivéred’
’fivére’

sizäreni
sizäres
sizäreh

A MELLÉKNEVEK
A livvi nyelv a melléknév középfokát és felsőfokát is toldalékolással hozza létre.
A középfok jele: -embi.
A felsőfok jele: -in.
alapfok
nuor-i
čom-a
40

’ifjú’
’szép’

középfok
nuorembi
čomembi

Ez az úgynevezett plurale tantum forma.

’ifjabb’
’szebb’

felsőfok
nuorin
čomin

’legifjabb’
’legszebb’

’nővérem’
’nővéred’
’nővére’

41
A SZÁMNEVEK
A 11 és 19 közötti tőszámnevek szerkezete: az egyes helyiérték szerinti szám neve + a tostu szó (12 =
kaksitostu). Az összetételnek az előtagja ragozódik, a tostu ragozatlan (pl. 12 = kaksitostu, gen: kahtentostu).
A kerek tizesek esetében a szerkezet: a szorzószám neve + a kümmen szó (20 = kaksikümmen).
A tőszámnevek és a belőlük képzett sorszámnevek közül 20 fölött a nem kerek számok esetében az egyesek
neve különírandó.
A kerek százasok, illetve ezresek nevében a szorzószámhoz a százas, illetve az ezres neve kapcsolódik részelő
esetben (partitivusban): + sadua, illetve + tuhattu.
A sorszámnevek képzője -s. A sorszámnevek közül rendhagyó alakú az első két sorszám (különírt összetételek esetében is), valamint a ’milliomodik’.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

noľa
üksi
kaksi
kolme
nelli
viizi
kuuzi
seiččie
kaheksa
üheksä
kümmene

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

enzimäine
toine
kolmas
nelläs
viijes
kuvves
seiččemes
kaheksas
üheksäs
kümmenes

11
12
13
20
21
22
23
30
40
50
60
70
80
90
100

üksitostu
kaksitostu
kolmetostu
kaksikümmen
kaksikümmen üksi
kaksikümmen kaksi
kaksikümmen kolme
kolmekümmen
nellikümmen
viizikümmen
kuuzikümmen
seiččiekümmen
kaheksakümmen
üheksäkümmen
sada

11.
12.
13.
20.
21.
22.
23.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.

ühtestostu
kahtestostu
kolmastostu
kahteskümmenes
kahteskümmenes enzimäine
kahteskümmenes toine
kahteskümmenes kolmas
kolmaskümmenes
nelläskümmenes
viijeskümmenes
kuvveskümmenes
seiččemeskümmenes
kaheksaskümmenes
üheksäskümmenes
suas

200
300
1000
10000
100000
1000000

kaksisadua
kolmesadua
tuhat
kümmenetuhattu
sadatuhattu
miljounu

200.
300.
1000.
10000.
100000.
1000000.

kahtessuas
kolmassuas
tuhandes
kümmenestuhandes
suastuhandes
miljounnoi

A NÉVMÁSOK
Személyes névmás
A livvi személyes névmás mindkét szám három-három személyében létezik, és a személyes névmásnak
valamennyi névszóesetben vannak ragozott alakjai.
Ezek közül a leggyakrabban használtak:
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sing 1.
sing 2.
sing 3.
plur 1.
plur 2.
nom
minä
sinä
häi
müö
tüö
acc / part
minuu
sinuu
händü
meidü
teidü
gen
minun
sinun
hänen
meijän
teijän
elat / iness
minus
sinus
hänes
meis
teis
illat
minuh
sinuh
häneh
meih
teih
ablat / adess
minul
sinul
hänel
meil
teil
allat / dat
minule
sinule
hänele
meile
teile
com
minunke
sinunke
hänenke
meijänke
teijänke
abess
minuttah
sinuttah
hänettäh
meittäh
teittäh
A livvi nyelv a birtokos névmást a személyes névmás genitivusi alakjával fejezi ki.
minun
’enyém’
minun rindu
’az én mellem’
sinun
’tiéd’
sinun külgi
’a te oldalad’
hänen
’övé’
hänen selgü
’az ő háta’
meijän
’miénk’
meijän silmät
’a mi szemeink’
teijän
’tiétek’
teijän korvat
’a ti füleitek’
heijän
’övék’
heijän hambahat
’az ő fogaik’

plur 3.
hüö
heidü
heijän
heis
heih
heil
heile
heijänke
heittäh

Mutató névmás
A mutató névmásoknak érinthetően közelre (1), láthatóan közelre (2) és távolra (3) mutató alakja van:
(1) ← ’ez’ →
(2)
(3)
’az’
tämä
neče
se
(1) ← ’ezek’ →
(2)
(3)
’azok’
nämät
nenne
net
Kérdő és vonatkozó névmások
A kérdő és a vonatkozó névmások gyakorlatilag azonos alakúak, egymástól őket a mondatbeli szerepük,
a szövegösszefüggésük alapján lehet funkcionálisan megkülönböztetni. A leggyakoribbak:
mi
’mi’
’ami’
ken
’ki’
’aki’
kus
’hol’
’ahol’
konzu
’mikor’
’amikor’
Általános és határozatlan névmások
Mint a magyar nyelvben is, az általános és határozatlan névmások a livviben is az előző alakokból következnek megfelelő utótaggal képezve.
kérdő / vonatkozó
általános / határozatlan
mi
’mi’
mitahto
milienne
’bármi, valami’
ken
’ki’
kentahto
kenlienne
’bárki, valaki’
Tagadó névmás
Mint a magyar nyelvben is, a tagadó névmások a livviben is a kérdő/vonatkozó névmási alakokból következnek megfelelő előtaggal képezve.
kérdő / vonatkozó
tagadó
mi
’mi’ nimi
’semmi’
ken
’ki’
niken
’senki’
A HATÁROZÓSZÓK
A határozószók néhány kivételtől eltekintve szinte mindig a névszókból származtathatók. A határozóragokkal rögzült kifejezések alapján majdnem a teljes esetrendszer fellelhető a határozószók körében. Típusaik a
határozói viszony jellege szerint csoportosíthatók. Beszélhetünk hely-, idő-, állapot- és módhatározószókról.
A helyhatározószók körében is nagy mértékben él az irányhármasság.
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Például:
honnan?
ülähänpäi
’fentről’

hol?
ülähän
’fent’

A gyakrabban használt határozószók:
oigiel ’jobbra (hol)’
oigiele ’jobbra (hová)’
hurual ’balra (hol)’
huruale ’balra (hová)’
alahan ’lent’
ülähän ’fent’
südämes ’bent’
ulgon ’kint’
ielpäi ’elöl’
jällel ’hátul’
lähel ’közel’
loitton ’messze’
kodih ’haza’
kois ’otthon’
tänäpäi ’ma’
egläi ’tegnap’
nügöi ’most’
enneeglästü ’tegnapelőtt’
üöl ’éjjel’
päiväl ’nappal’
tänävuon ’idén’
mennütvuon ’tavaly’
üksin ’egyedül’
ühtes ’együtt’
pahoi ’rosszul’
hüvin ’jól’
ülen ’nagyon’
vähäl ’kissé’

hová?
ülähäkse
’fel(felé)’

huomei ’holnap’
huomenenjälles ’holnapután’
tulienvuon ’jövőre’

A határozószók egy része fokozható.
Középfokuk jele a melléknévi középfok kissé módosult alakja:
harvemba ’ritkábban’
aijemba ’hamarabb’
A NÉVUTÓK ÉS AZ ELÖLJÁRÓK
A névutók és az elöljárók segédszófajként a névszókhoz kapcsolódva a különféle határozói viszony kifejezésére alkalmasak. A névutók zömében genitivust, ritkán más esetet vonzanak, az elöljárók zöme partitivust,
kisebb hányada inessivust vonz. A névutók száma többszöröse az elöljárókénak.
Névutók:
(+ gen)
aigah, aigua ’idején’, algajen ’fogva’, al ’alatt’, alle ’alá’, alpäi ’alól’, edeh ’elé’, ies
’előtt’, kauti ’keresztül’, keral ’körében’, keskeh ’közé’, keskes ’között’, korvas ’mellett’,
ližäkse ’kívül’, luo ’mellett’, lähäl ’közelében’, lähäle ’közelébe’, mugale ’szerint’,
müödäh ’mentén’, periä ’miatt’, pieleh ’mellé’, pieles ’mellett’, piäl ’fölött’, piäle ’fölé’,
puoleh ’mellé’, puoles, rinual ’mellett’, sijah, sijas ’helyett’, tagan, tagua ’mögött’, tilah,
tilas ’helyett’, tuakse ’mögé’, tuan ’mögött’, tüveh ’mellé’, tüves ’mellett’, täh ’miatt’,
vastah ’ellenére’, vaste ’irányában’, viereh ’mellé’, vieres ’mellett’, välih ’közé’, välil
’között’, ümbäri ’körül’
(+ allat)
jälgäh, jälläs, peräh, peräs ’után, nyomán’
(+ illat)
niškoi, näh, nähte, varte ’részére, számára’
Elöljárók:
(+ part)
enne ’előtt (időben)’, iel ’előtt (térben)’, ilmai ’nélkül’, keskel ’közepén’, paiči ’kívül’,
pitkin ’mentén’, vajai ’nélkül’, üli ’túl’
(+ iness)
läbi, poikki ’keresztül’, siiriči ’mellett’, ümbäri ’körül’
A névutók körében is megfigyelhető az irányhármasság. Például:
honnan?
hol?
hová?
alpäi
al
alle
’alól’
’alatt’
’alá’
Előfordul, hogy ugyanaz a segédszó más-más esetet vonzva névutóként és elöljáróként is szerepelhet. Például:
ümbäri
+ gen
→
névutó
ümbäri
+ iness →
elöljáró
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Az igék alaktana
AZ IGEALAKOK ÁLTALÁBAN
A livviben még nem túl gyakori az igekötő (egyelőre csak idegen nyelvi hatásra jelent meg), ezért nem
alakulhatott ki egy igető körül akár tucatnyi tagból álló igebokor, mint a magyar nyelvben. Az ige módjainak,
időinek, számának és személyeinek rendszere, ha nem is teljesen esik egybe a magyaréval, de a legismertebb
nyelveket is figyelembe véve semmilyen szokatlan jelenség nem tapasztalható. A finn és az észt nyelvből jól
ismert igei tagadórendszer a livvinek is sajátossága, alaktanilag kiterjed a tagadó és tiltó jelentésre is. Az ige
módjai a kijelentő, a felszólító és a feltételes. Az igeidők közé a múlt és a jelen tartozik, ezen belül a múlt idő
önmagában háromféle (az egyszerű igealakok mellett összetett igealakok is léteznek). Összetett szerkezettel a
jövő idő is kifejezhető. A livvi igének is három-három személye van az egyes és a többes számban is.
AZ EGYSZERŰ IGEALAKOK
A kijelentő mód a livviben is jeltelen, függetlenül attól, hogy az ige milyen időben áll. A kijelentő mód
valamennyi létező igeidőben teljes szám és személy szerinti rendszerben ragozódik.
Az egyszerű múlt idő jele -i-. A kijelentő módú igei személyragozás toldalékai:
(inf)
szám
sing

plur

személy
1. (minä)
2. (sinä)
3. (häi)
1. (müö)
2. (tüö)
3. (hüö)

-ua, -iä, -uo, -üö, -ja, -jä, -va, -vä,
-la, -lä, -na ,-nä, -ta, -tä
cselekvő
jelen
múlt
-n
(-i-)n
-t
(-i-)t
-u / -ü
(-i)
-mmo / -mmö
(-i-)mmo / (-i-)mmö
-tto / -ttö
(-i-)tto / (-i-)ttö
-(ta)h / -(tä)h
(tt-i-)h

+ -kseh
visszaható
-(m)mo-s / -(m)mö-s
-(t)to-s / -(t)tö-s
-he-s
-mo-kseh / -mö-kseh
-to-kses / -tö-kses
-(ta)he-s / -(tä)he-s

Az eliä ’él’ és a valua ’önt’ cselekvő igék ragozási példasora:

szám
sing

plur

(inf)
személy
1. (minä)
2. (sinä)
3. (häi)
1. (müö)
2. (tüö)
3. (hüö)

el-iä ’él’
jelen
elä-n
elä-t
elä-ü
elä-mmö
elä-ttö
elätä-h

múlt
el-i-n
el-i-t
el-i
el-i-mmö
el-i-ttö
elitt-i-h

val-ua ’önt’
jelen
vala-n
vala-t
vala-u
vala-mmo
vala-tto
valata-h

múlt
val-i-n
val-i-t
val-i
val-i-mmo
val-i-tto
valitt-i-h

A moliekseh ’imádkozik’ és a diviekseh ’csodálkozik’ visszaható igék sajátos, külön ragozású példasora:

szám
sing

plur

(inf)
személy
1. (minä)
2. (sinä)
3. (häi)
1. (müö)
2. (tüö)
3. (hüö)

molie-kseh ’imádkozik’
jelen
múlt
moli-mmo-s
moli-i-mmo-s
moli-tto-s
moli-i-tto-s
moli-he-s
moli-i-he-s
moli-mo-kseh
moli-i-mo-kseh
moli-to-kses
moli-i-to-kses
moli-tahe-s
moli-i-tahe-s

divie-kseh ’csodálkozik’
jelen
múlt
divi-mmö-s
divi-i-mmö-s
divi-ttö-s
divi-i-ttö-s
divi-he-s
divi-i-he-s
divi-mö-kseh
divi-i-mö-kseh
divi-tö-kses
divi-i-tö-kses
divi-tähe-s
divi-i-tähe-s
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A felszólító mód morfológiailag eléggé bonyolult, és a jelen idejű tőre épül.
Alaktani sorából logikai alapon hiányzik az egyes szám 1. személyű alak.
Módjel nélküli és ragozatlan az egyes szám 2. személyű alak.
inf
el-iä
val-ua

ragozási alaptő
elävala-

’él’
’önt’

felszólító Sg. 2.
elä!
vala!

’élj!’
’önts!’

Az egyes szám 3. személyben a felszólító mód jele: -ka/-kä, -kka/-kkä, -ga/-gä; a többes szám 1. és 2.
személyben: -kua/-kiä, -kkua/-kkiä, -gua/-giä.
A többes szám 3. személy jeltelen.
Az egyes szám 3., a többes szám 1. és 3. személyben a módjel után a megfelelő személyrag tapad, a többes szám 2. személy a módjel után ragtalan marad.
szám
sing

plur

(ragozási alaptő)
személy
1. (minä)
2. (sinä)
3. (häi)
1. (müö)
2. (tüö)
3. (hüö)

elä-

valajelen

―
elä
elä-kkä-h
elä-kkiä-mmö
elä-kkiä
elätä-hes

jelen
―
vala
vala-kka-h
vala-kkua-mmo
vala-kkua
valata-hes

A feltételes mód jele az 1. és a 2. személyekben -ži, a 3. személyekben pedig (zöngétlenülve) -š.

szám
sing

plur

(ragozási alaptő)
személy
1. (minä)
2. (sinä)
3. (häi)
1. (müö)
2. (tüö)
3. (hüö)

elä-

vala-

jelen
elä-ži-n
elä-ži-t
elä-š
elä-ži-mmö
elä-ži-ttö
elätä-š

jelen
vala-ži-n
vala-ži-t
vala-š
vala-ži-mmo
vala-ži-tto
valata-š

A LÉTIGE

szám
sing

plur

szám
sing

plur

(inf)
személy
1. (minä)
2. (sinä)
3. (häi)
1. (müö)
2. (tüö)
3. (hüö)
személy
1. (minä)
2. (sinä)
3. (häi)
1. (müö)
2. (tüö)
3. (hüö)

ol-la
jelen
ole-n
ole-t
on
ole-mmo
ole-tto
olla-h

múlt
ol-i-n
ol-i-t
ol-i
ol-i-mmo
ol-i-tto
old-i-h

felszólító mód
―
ole
ol-ga-h
ol-gua-mmo
ol-gua
olla-hes

feltételes mód
oli-ži-n
oli-ži-t
oli-š
oli-ži-mmo
oli-ži-tto
olda-š
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A TAGADÓ ÉS A TILTÓ SEGÉDIGE
A livvi a balti finn nyelvekkel teljesen azonos módon külön segédigékkel fejezi ki az igei tagadást és tiltást. A tagadó és tiltó segédigéknek főnévi igeneve nincs, csak ragozott alakjaik vannak.
szám
sing

plur

szám
sing

plur

személy
1. (minä)
2. (sinä)
3. (häi)
1. (müö)
2. (tüö)
3. (hüö)

tagadó alak
en
et
ei
emmo
etto
ei

személy
1. (minä)
2. (sinä)
3. (häi)
1. (müö)
2. (tüö)
3. (hüö)

tiltó alak
―
älä
äl-gä-h
äl-giä-mmö
äl-giä
äldä-hes

A tagadó szerkezetben a többes szám 3. személy kivételével a tagadott ige ragozási alaptöve szerepel.
szám
sing

plur

személy
1. (minä)
2. (sinä)
3. (häi)
1. (müö)
2. (tüö)
3. (hüö)

tagadás
en elä / vala
et elä / vala
ei elä / vala
emmo elä / vala
etto elä / vala
ei elätä / valata

A tiltó szerkezetben az ige megfelelő felszólító módú alakja szerepel.
szám

személy
1. (minä)
2. (sinä)
3. (häi)
1. (müö)
2. (tüö)
3. (hüö)

sing

plur

tiltás
―
älä elä / vala
äl-gä-h elä-kkä-h / vala-kka-h
äl-giä-mmö elä-kkiä-mmö / vala-kkua-mmo
äl-giä elä-kkiä / vala-kkua
äldä-hes elätä-hes / valata-hes

AZ ÖSSZETETT IGEALAKOK
A múlt idejű összetett igei szerkezetben a segédigei szerepet betöltő létige ragozódik, ehhez kapcsolódik
a melléknévi igenév, amelynek alakja a többes szám 3. személyben eltér az előzőekétől.
szám
sing

személy
1. (minä)
2. (sinä)
3. (häi)

befejezett múlt
olen elä-nüh / vala-nuh
olet elä-nüh / vala-nuh
on elä-nüh / vala-nuh

régmúlt
olin elä-nüh / vala-nuh
olit elä-nüh / vala-nuh
oli elä-nüh / vala-nuh
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plur

1. (müö)
2. (tüö)
3. (hüö)

olemmo elä-nüh / vala-nuh
oletto elä-nüh / vala-nuh
ollah elä-tü / vala-tu

olimmo elä-nüh / vala-nuh
olitto elä-nüh / vala-nuh
oldih elä-tü / vala-tu

A livviben mindkét összetett múlt időnek használatos a tagadó formája, és létezik egy kérdő formája is.
szám
sing

plur

szám
sing

plur

személy
1. (minä)
2. (sinä)
3. (häi)
1. (müö)
2. (tüö)
3. (hüö)

tagadott befejezett múlt
en ole elä-nüh / vala-nuh
et ole elä-nüh / vala-nuh
ei ole elä-nüh / vala-nuh
emmo ole elä-nüh / vala-nuh
etto ole elä-nüh / vala-nuh
ei olla elä-tü / vala-tu

tagadott régmúlt
en olluh elä-nüh / vala-nuh
et olluh elä-nüh / vala-nuh
ei olluh elä-nüh / vala-nuh
emmo olluh elä-nüh / vala-nuh
etto olluh elä-nüh / vala-nuh
ei oldu elä-tü / vala-tu

személy
1. (minä)
2. (sinä)
3. (häi)
1. (müö)
2. (tüö)
3. (hüö)

kérdő befejezett múlt
olen-go elä-nüh / vala-nuh
olet-go elä-nüh / vala-nuh
on-go elä-nüh / vala-nuh
olemmo-go elä-nüh / vala-nuh
oletto-go elä-nüh / vala-nuh
ollah-go elä-tü / vala-tu

kérdő régmúlt
olin-go elä-nüh / vala-nuh
olit-go elä-nüh / vala-nuh
oli-go elä-nüh / vala-nuh
olimmo-go elä-nüh / vala-nuh
olitto-go elä-nüh / vala-nuh
oldih-go elä-tü / vala-tu

A jövő idejű összetett igei szerkezetben a segédigei szerepet betöltő ruveta vagy roita ige ragozódik, ehhez kapcsolódik a jelentést hordozó ige III. infinitivusának -mah, -mäh toldalékos illativusi alakja.
szám
sing

plur

személy
1. (minä)
2. (sinä)
3. (häi)
1. (müö)
2. (tüö)
3. (hüö)

jövő
rubien, roin elämäh / valamah
rubiet, roit elämäh / valamah
rubieu, roih elämäh / valamah
rubiemmo, roimmo elämäh / valamah
rubietto, roitto elämäh / valamah
ruvetah, roitah elämäh / valamah

A livviben a jövő időnek is használatos a tagadó formája.
szám
sing

plur

személy
1. (minä)
2. (sinä)
3. (häi)
1. (müö)
2. (tüö)
3. (hüö)

jövő
en rubie, roi elämäh / valamah
et rubie, roi elämäh / valamah
ei rubie, roi elämäh / valamah
emmo rubie, roi elämäh / valamah
etto rubie, roi elämäh / valamah
ei ruveta, roita elämäh / valamah

AZ IGÉK RAGOZÁSI TÍPUSAI
Az igék ragozási típusba sorolását az esetek zömében megkönnyíti az infinitivus végződése. Továbbá
többször segíthet a magánhangzók hangrendje is.
Amíg azonban a névszóragozási típusok száma – az altípusokat is beleszámítva – több mint ötven, addig
az igeragozási típusok esetében ez alig haladja meg a húszat.
Természetesen – kis számban – a livvi nyelvben is akad rendhagyó ragozású ige.
Az infinitivust követő ragozott alakok: indicativus praes Sg1, Sg3, Pl3.
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-ua (-an, -au; -etah)
-iä (-än, -äü; -etäh)
-uo (-on, -ou; -otah)
-uo (-un, -uu; -utah)
-üö (-ün, -üü; -ütäh)
-va (-on, -ou; -ah)
-vä (-ön, -öü; -äh)
-la (-en, -ou; -ah)
-lä (-en, -öü; -äh)
-na (-en, -ou; -ah)
-nä (-en, -öü; -äh)
-ta (-en, -ou; -tah)
-tä (-en, -öü; -täh)
-a-ta (-uan, -uau; -atah)
-ä-tä (-iän, -iäü; -ätäh)
-o-ta (-uon, -uou; -otah)
-ö-tä (-üön, -üöü; -ötäh)
-e-ta (-nen, -nou; -tah)
-e-tä (-nen, -nöü; -täh)
-i-ta (-čen, -ččou; -tah)
-i-tä (-čen, -ččöü; -täh)
-ja (-čen, -ččou; -jah)
-jä (-čen, -ččöü; -jäh)

illastua
lüpsiä
sanuo
lekkuo
peittüö
luvva
süvvä
mustella
püstellä
panna
mennä
purta
viiltä
torata
kerätä
erota
töllötä
koheta
pimetä
kallita
merkitä
astavoija
kleijä

illastan
lüpsen
sanon
lekun
peitün
luon
süön
mustelen
püstelen
panen
menen
puren
viilen
toruan
keriän
eruon
töllüön
kohenen
pimenen
kalličen
merkičen
astavoičen
kleičen

illastau
lüpsäü
sanou
lekkuu
peittüü
luou
süöü
mustelou
püstelöü
panou
menöü
purou
viilöü
toruau
keriäü
eruou
töllüöü
kohenou
pimenöü
kalliččou
merkiččöü
astavoiččou
kleiččöü

illastetah
lüpsetäh
sanotah
lekutah
peitütäh
luvvah
süvväh
mustellah
püstelläh
pannah
mennäh
purtah
viiltäh
toratah
kerätäh
erotah
töllötäh
kohetah
pimetäh
kallitah
merkitäh
astavoijah
kleijäh

’vacsorázik’
’megfej’
’mond’
’mozog’
’elrejtőzik’
’teremt’
’eszik’
’emlékezik’
’megszúr’
’letesz’
’megy’
’harap’
’szab’
’harcol’
’összegyűjt’
’elkülönül’
’elpusztul’
’megjavul’
’megsötétedik’
’kikalapál’
’megjelöl’
’boronál’
’ragaszt’

(Az alaktanilag visszahatónak minősülő igék, amennyiben a szótári alakjukról a -kseh képzőt eltávolítjuk,
ugyanezekbe az igeragozási kategóriákba sorolhatók be, toldalékaik természetesen a visszaható ragozás szerintiek.)
AZ IGENEVEK
Főnévi igenevek
A livvi nyelvben az igének főnévi és melléknévi igenevei vannak, a magyar határozói igenévi jelentést
ezek egy része hordozza.
A livvi nyelvben háromféle főnévi igenév található.
Az -ua, -iä, -uo, -üö, -ja, -jä, -va, -vä, -la, -lä, -na, -nä, -ta, -tä képzős alak felel meg leginkább a magyar
nyelvben is létező infinitivusnak, ezt hívjuk I. infinitivusnak.
A visszaható igék esetében a többlettoldalék: -kseh.
A példaigék előzőeknek megfelelő I. infinitivusi alakjai az alábbiak:
el-iä
val-ua
div-ie-kseh
mol-ie-kseh

’él-ni’
’önte-ni’
’csodál-koz-ni’
’imád-koz-ni’

A II. infinitivus képzője: -je, geminátával záruló igető esetén -e (pl. hüpp-e-), amelyre az inessivus vagy
az essivus ragja kapcsolódhat. Megfelelője a magyar határozói igenév:
elä-je-s
vala-je-n

’(le)élvén’
’(ki)öntve’

A III. infinitivus képzője: -ma,-mä.
Ez több határozós eset (inessivus, elativus, illativus, abessivus) ragos alakjával használatos. Fordítása
gyakran mellékmondattal, többször szerkezettel történik.
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iness:
elat:
illat:
abess:

Lapset ollah opastumas.
’A gyerekek tanulnak.’
Muamo kieldi lapsii pihal menemäs.
’Az anya megtiltotta a gyerekeknek, hogy sétálni menjenek.’
Häi tulou sanomah...
’Ő eljön megmondani...’
Päivü meni süömättäh.
’A nap eltelt étlenül.’

Melléknévi igenevek
A melléknévi igeneveknek két fajtája van a livvi nyelvben, folyamatos és befejezett melléknévi igenév,
és mindkettőnek létezik cselekvő és szenvedő változata is.
A livvi folyamatos melléknévi igenév gyakorlatilag megfelel a magyar -ó, -ő képzős jelen idejű melléknévi igenévnek, és a nyelvi rendszeren belüli szerepe is nagyon hasonló ahhoz.
A cselekvő folyamatos melléknévi igenév képzője: -i (diftongus után: -ju, -jü). A létrejött új szó névszóként ragozható (gyakran főnevesül):
elä-i
’élő’
vala-i
’öntő’
A szenvedő folyamatos melléknévi igenév képzője: -(tta)vu, -(ttä)vü. Leginkább szerkezettel fordítható:
lugie ’olvas’
→
lugie-tta-vu
’amit olvasnak’
A befejezett melléknévi igenévnek is két válfaja van: cselekvő és szenvedő.
A livvi befejezett melléknévi igenév gyakorlatilag megfelel a magyar -t, -tt képzős múlt idejű melléknévi
igenévnek, és a nyelvi rendszeren belüli szerepe is nagyon hasonló ahhoz.
A cselekvő jelentésű képzője -tu, - tü, -ttu, -ttü, -du, -dü:
elä-tü
’(le)élt’
vala-tu
’(ki)öntött’
A szenvedő jelentésű képzője -nuh, -nüh:
lugie ’olvas’
→
luge-nuh
’amit (el)olvastak’
Ezek a melléknévi igenevek játszanak szerepet az összetett igeidők kifejezésében.
AZ „IGEKÖTŐK”
Látens „igekötők”
A livvi nyelvben többször előfordul, hogy határozószó, névutó vagy elöljáró az igével azt követően szószerkezetet alkot, és ezzel mintegy „látens” igekötősödést indít el. Ezekben az esetekben még nem történik
meg a valóságos igekötősödés.
Például:
harpie iellehpäi
’továbblépni’
hüpätä vastah
’szembesietni’
„Valóságos” igekötők
Ugyanakkor már többször előfordul, hogy az igét megelőzve a határozószó, névutó vagy elöljáró egybeírt
szóösszetételt alkot.
Például:
alleviivata
’aláhúzni’
ilmoihpiästiä
’kiadni (könyvet)’
läbimennä
’átmenni’
ümbärikävellä
’körüljárni’
Ez a jelenség egyben tovább is mutat a szókincsbővítés körébe, a szóösszetételek alkotásának egy újszerű
típusához.
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A szókincsbővítés
A SZÓKÉPZÉS
Ennek a rövid nyelvtani összefoglalónak nem feladata, hogy a livvi nyelv szóképzési eljárásainak teljességét áttekintse, az itt következő példák csak a leggyakoribb képzési módok vázlatos felsorolását adják.
Mint számos nyelvben, a szóképzés a livviben is négy nagy kategóriába csoportosítható.
A forrásszó és az eredményszó szófaját illetően képezhető:
I. igéből: 1) ige és 2) névszó; II. névszóból: 3) ige és 4) névszó.
Példák az igéből való igeképzésre:
a) -kseh képzővel
algua ’kezd’
b) -tua/-tiä képzővel
lekkuo ’mozog’
opastuo ’tanít
elävüö ’feléled’
hävitä ’elpusztul’
c) -ella/-ellä képzővel
iloittuo ’szórakozik’
ozuttua ’mutat’
piettiä ’feltartóztat’
Példák az igéből való névszóképzésre:
a) -os/-ös/-us/-üs képzővel
andua ’ad’
kirjuttua ’ír’
kiändiä ’fordít’
hengittiä ’lélegzik’
b) -ttavu/-ttävü képzővel
lugie ’olvas’
diivittiä ’csodálatba ejt’
c) -i képzővel
juosta ’fut’
keittiä ’főz’
d) -mine képzővel
juosta ’fut’
keittiä ’főz’
e) -ndu/-ndü képzővel
palvella ’felszolgál’
hiihtellä ’síel’
Példák a névszókból való igeképzésre:
a) -ttua/-ttiä képzővel
ongi ’horog’
ristu ’kereszt’
b) -duo/-düö képzővel
juuri ’gyökér’
hellü ’gyöngéd’
c) -eta/-etä képzővel
luja ’erős’
lühüt ’rövid’

alguakseh ’kezdődik’
lekuttua ’mozgat’
opastua ’tanul’
elävüttiä ’feléleszt’
hävittiä ’elpusztít’
iloitella ’szórakoztat’
ozutella ’bemutat’
pietellä ’visszatart vmit’

annos ’adag’
kirjutus ’feljegyzés’
kiännös ’fordítás’
hengitüs ’lélegzet’
lugiettavu ’olvasmány’
diivittävü ’csodálatos’
jooksii ’futó’
keittäi ’szakács’
jooksemine ’futás’
keittämine ’főzés’
palvelendu ’felszolgálás’
hiihtelendü ’síelés’

ongittua ’horgászik’
ristittiä ’megkeresztel’
juurduo ’meggyökerezik’
heldüö ’meghatódik’
lujeta ’erősödik’
lühetä ’lerövidül’
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Példák a névszókból való névszóképzésre:
a) -s képzővel
liha ’hús’
terä ’penge’
b) -us/-üs képzővel
čoma ’szép’
hüvä ’jó’
c) -kas/-käs képzővel
razvu ’zsír’
vezi ’víz’
d) -laine/-läine képzővel
Vengrii ’Magyarország’
külä ’falun’
e) -ine képzővel
aigu ’idő, kor’
igä ’élet, kor’
poigu ’fia vkinek’
tüttö ’leány’
f) -ut/-üt képzővel
reboi ’róka’
hiiri ’egér’
g) -kko/-kkö képzővel
aste ’fok’
pedäi ’fenyő’

lihas ’izom’
teräs ’acél’
čomus ’szépség’
hüvüs ’jóság’
razvakas ’zsíros’
vezikäs ’vizes’
vengrielaine ’magyar’
küläläinä ’falusi’
aigaine ’korai’
igäine ’örök’
poigaine ’fiacskája vkinek’
tüttöine ’leányka’
reboihut ’rókácska’
hiiriüt ’egérke’
asteikko ’lépték’
pedäikkö ’fenyves’

A fosztóképzővel igéből és névszóból is képezhetünk melléknevet, de a két esetben a képzés módja némileg eltér:
a) igéből (a III. infinitivus tövéből)
vuottua ’vár’
piästä ’elér’

vuotta-ma-toi ’váratlan’
piäze-mä-töi ’elérhetetlen’

b) névszóból
uni ’álom’
riähkü ’bűn’

une-toi ’álmatlan’
riähkä-töi ’hibátlan’

A SZÓÖSSZETÉTEL
A keleti balti finn nyelvek nagyobbik részében a szóösszetételek forrásanyaga jóval szerényebb a modern
nyelvek szótárainak szókincsénél. Ennek két oka is van. Egyrészt ezekben a nyelvekben még alig zajlott le
olyan nyelvújítás, amely a korszerűbb élet kifejezéseit javarészt összetételekkel alkotja meg. Másrészt egyelőre bizonytalanság tapasztalható abban, hogy például egy gyakori jelzős szerkezet mikortól számít összetételnek. Érdekesség, hogy a legtöbb közeli balti finn rokon nyelvhez képest, amelyek lehetőleg elkerülik a magánhangzóra végződő előtag és a magánhangzóval kezdődő utótag egybeírását, a livvinek ez nem jelent gondot (pl. jagooza ’paragrafus’; keskiüö ’éjfél’; muaaloveh ’földbirtok’; muailmu ’világegyetem’).
A livvi nyelv az utóbbi időkben jelentős nyelvújításon esett át. Ez köszönhető a nyelvészeti újításokban,
az oktatásban, valamint a modernizációban rejlő lehetőségeknek is. A helyesírás az összetett szavakban az
egybeírást részesíti előnyben, a szótagszámtól függetlenül, bizonyos (például költői nyelvi) eseteket jellemez
csak a kötőjeles megoldás. A magyarhoz hasonló szabályozás azonban még nem alakult ki.
A livvi–magyar szótárrész több mint kétezer összetételt tartalmaz. Ezek közül számos voltaképpen eredetileg is összetett formában való átvétel idegen nyelvből vagy a nemzetközi vándorszókincsből. De ezeket leszámítva is ezres nagyságrendű a livvi szótárban az összetételek száma.
A minőség- vagy mennyiségjelzős összetétel szinte mindig jelöletlen:
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eri||kieline
joga||päiväine
kogo||kanzalline
moni||puoline
kolme||vuodine
hüvä||südämelližüs
kova||südämelline
loppu||tulos
paha||mieline

’több||nyelvű’
’minden||napi’
’össz||nemzeti’
’több||oldalú’
’három||éves’
’jó||lelkűség’
’kemény||szívű’
’vég||eredmény’
’rossz||kedvű’

A birtokos szerkezetekben a jelöletlen, illetve jelölt összetétel egyaránt előfordul:
aigu||väli
jalgu||miäččü
mua||aloveh
piä||maľľušku
taivas||randu
veri||suoni

’idő||köz’
’labdarúgás (láb||labda)’
’föld||birtok’
’fej||búb’
’horizont (ég||határ)’
’vér||ér’

aijan||lugu
jallan||pohju
muan||tiedo
piän||püörütüs
taivahan||lagi
veren||paine

’idő||számítás’
’lábtalp’
’föld||tudomány’
’szédülés (fej||pörgés)’
’ég||bolt’
’vér||nyomás’

A tárgyas és határozós szerkezetek zömében a jelölt összetétel a jellemző:
hüvän||ruado
mielen||kiindo
muan||ruadai

’jótett (jót tevés)’
’kíváncsiság (érzést érdeklés)’
’földműves (földet művelő)’

hüväle||tulendu
mieles||piendü
muah||panendu

’jó érzés (jóra érkezés)’
’szimpátia (érzésben tartás)’
’temetés (földbe helyezés)’

A szótári anyagban és a szövegtár példaanyagában is alig található úgynevezett ikerszó (ami persze nem
feltétlenül azt jelenti, hogy a hétköznapi nyelvhasználatban az ilyen ne lenne gyakoribb). A ritka példák:
ristai-rastai
sinne-tänne
üöt-päivät

’keresztül-kasul’
’ide-oda’
’éjjel-nappal’

A SZÓÁTVÉTEL
Természetesen a livviben is megtalálható számos nemzetközi vándorszó. Például: grammu ’gramm’;
nektuaru ’nektár’; telefon ’telefon’. A köznapi nyelv pedig szinte kivétel nélkül használja megfelelően
„livvisített” alakjukban a latin (vagy ógörög) eredetű nemzetközi kifejezéseket. Ezek többsége az oroszon keresztül érkezett. Például: famiilii ’család’; sirku ’cirkusz’; škola ’iskola’. Egyre gyakoribb a közvetlen angol
átvétel is. Például: ǯuazu ’dzsessz; fermu ’farm’. Az egyébként a köznyelvbe átvett kifejezések zöme orosz
eredetű. Például: juablokku ’alma’; kurie ’dohányzik’; passiboija ’megköszön’; pesku ’homok’; stola ’asztal’;
šuutku ’tréfa’. Akad nyoma német – esetleg svéd – hatásnak is. Például: herru ’úr’.
A korábban már taglalt módon az összetételek közül számos voltaképpen eredetileg is összetett formában
való átvétel idegen nyelvből vagy a nemzetközi vándorszókincsből. Például: avtoubussu, elektromotor.
AZ ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLATOK
A szókincsbővítés felsorolt módjai mellett a sajátos jelentéssel állandósuló szókapcsolatok is a nyelvi kifejezőerő tárát gazdagítják. Például:
bokku bokas
nostella kulmii
ottua mieli piäh
seizuo tuules

’vállvetve’
’felhúzza a szemöldökét’
’észhez tér’
’állja a sarat (szelet)’
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Mondattani mozaik
A SZÓREND
A livvi mondat szórendje többé-kevésbé hasonlóan kötetlen, mint a magyaré.
Vannak szokványosabb szórendű mondatok, amelyekben a szórend:
 alany + állítmány + egyéb bővítmények (SVO) vagy
 alany + egyéb bővítmények + állítmány (SOV).
Például:
Reboi
kävüi
mečästämäh.
’A róka
elment
vadászni.’
alany
álllítmány
bővítmény
Hüö
’Ők
alany

korgiel
a magasba
bővítmény

hüpittih.
ugráltak.’
állítmány

Sok más nyelvhez hasonlóan a livvi mondatban is gyakran előfordulhat (de nem kötelező):
 a kérdőszó után (de kérdőszó nélküli kérdésben is) a szórend megfordítása, amikor az állítmány az alany elé kerül,
 amikor valamely mondatrész hangsúlyozása esetében az azt kifejező szó vagy szerkezet a
mondat élére kerül (igen gyakran a határozók).
Például:
Kenbo
olet
sinä?
’Ki
vagy
(te)?’
kérdőszó
állítmány
alany
Suvaittih
’Szerették
állítmány

vahnembat mua tütärdü?
a szülők
a lányukat?’
alany
bővítmény

Ümbäri
’Körben
bővítmény

meččü
erdő
alany

kazvoi.
nőtt.’
állítmány

AZ ÁLLÍTMÁNY
A livviben a magyarral ellentétben csak kétféle állítmány ismeretes:
 a tisztán igei állítmány (az összetett igeszerkezettel kifejezett – múlt és jövő idejű, illetve
tagadó és tiltó – állítmányok is természetszerűen ide tartoznak) és
 az összetett igei-névszói állítmány, amelynek igei tagja a létige megfelelő alakja
Azaz a livvi nyelvben nincs névszói állítmány.
Ennek az az oka, hogy a kijelentő módú, jelen idejű, harmadik személyű szerkezetekben sem hiányozhat
a létige (hasonlóan több közismert indoeurópai nyelvhez, valamint a balti finn rokon nyelvekhez). A névszói
tartalmú állítmányt a livvi nyelvben is minden esetben feltétlenül „igésíti” a létige.
Häi

on kieletöi.
(van) néma.
[kijelentő mód, jelen idő, egyes szám 3. személy]
Ő

Hüö
ollah rohkembat.
Ők (vannak) bátrabbak.
[kijelentő mód, jelen idő, többes szám 3. személy]
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AZ ALANY
A livvi nyelvben is megtalálható az alanytalan mondattípus, akár a magyarban.
A livviben is főleg az időjárási vagy természeti jelentést hordozó igei állítmányok alanytalanok.
Például:
Jürizöü.
’Dörög.’
Vihmuu.
’Esik.’
Kirkastuu.
’Derül.’
Tuulou.
’Fúj (a szél).’
Pakastau.
’Fagy.’
A valakiről vagy valamiről történő folyamatos elbeszélésben gyakrabban előfordul, hogy az indító
(tag)mondatot követő többi (tag)mondatban az alany változatlansága esetén a livvi a személyes névmást nem
teszi ki (de csak a szövegkörnyezetből fakadó egyértelműség esetében).
Például:
Linduzet nikonzu ei heitüttü alah, lenneltih vai oksalpäi oksale da nostih üläh taivahah.
’A madarak sohasem telepedtek le, szálltak ágról ágra, és felemelkedtek az égbe.’
A TÁRGY
Az accusativus akkor fejezi ki egy mondat tárgyát, ha a tárgy határozott, illetve úgynevezett teljes tárgy.
(Az accusativus alakilag egyes számban a genitivusszal, többesben a nominativusszal esik egybe.)
Példák:
Muamo armastau lapsen.
’Az anya szereti a gyereket’
Muamo armastau lapset.
’Az anya szereti a gyerekeket’
A HABEO-SZERKEZET
Amit az ismertebb indoeurópai nyelvek az úgynevezett habeo igével oldanak meg, azt a nyelvtani kifejezési formát a livvi nyelv a magyarral teljesen azonos módon alkotja meg (vkinek, vminek stb. van, volt, legyen, lenne, lett volna / nincs, nem volt, ne legyen, nem lenne, nem lett volna ...-ja, -je összetett szerkezettel).
Ez az ún. habeo-szerkezet.
A birtokló a dativust kifejező allativusban áll.
Ha a birtokolt dolog többes számú, akkor a létige 3. személye is többes számú alakban áll, vagyis egyeztetés valósul meg.
Példák:
Hänele on kodi.
’Neki van háza.’
Hänele ollah hevot.
’Neki vannak lovai.’
Tagadott birtoklás esetén a létige tagadott alakja lép be az összetett szerkezetbe.
A tagadott birtokolt dolgot kifejező szó partitivusban áll.
Példa:
Hänele ei ole avtuo.
’Neki nincs autója.’
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Suarnu – Mese
SUARIN BUALU41
Suarih roih bualu.
Kaikkii kučutah bualuh.
Dai mužikku lähtöü bualuh.
Kiiselii ottau astian.
Kiiselii vedäü astian, suau kuldua kapan.
Lähtöü kodih tulemah hüväs mieles.
Mužikku tuloo vastah, ajau hevol selläs.
– Kus tulet, dieďoi?
– Olin suarin bualus, kiiselii vein astian, kuldua
sain kapan. Nügöi hot menen kodih ga ostan
midätah.
– Anna kullat, ota minun hebo, davai vaihtammo!
Mužikku andau kullat i ottau hevon.
– Ehki omat maahuot ruan omal hevol.
On hüväs mieles, nouzou hevol selgäh.
Ajau palaizen, ga tulou akku vastah lehmänke,
lehmiä kütküös viettäü.
– Kus tulet, dieďoi?
– Olin suarin bualus, vein kiiselii astian, sain
kuldua kapan, sen nügöi vaihtoin hebozeh:
ehki ďo omal hevol maahuot ruan.
– Vaihta lehmäh!
– Davai, ehki omua maidostu süön akanke.

Astau palaizen, tulou akku počinke vastah.

A CÁR BÁLJA42
A cárnál bál készül.
Mindenkit meghívnak a bálba.
A paraszt is elmegy a bálba.
Visz egy tál gyümölcskocsonyát.
A gyümölcskocsonyát átadja, kap egy véka aranyat.
Jókedvűen indul haza.
Egy ember jön szembe, lóháton halad.
– Honnan jössz, öregapám?
– A cár báljában voltam, vittem egy tál gyümölcskocsonyát, kaptam egy véka aranyat. Most megyek haza, hogy valamit vásároljak.
– Add az aranyat, vedd meg a lovamat, gyerünk,
cseréljünk!
A paraszt odaadja az aranyat, és megveszi a lovat.
– Akkor biz’ a saját földecskémet a saját lovammal
művelem.
Jó a kedve, felszáll a ló hátára.
Halad egy darabot, mikor egy asszony jön szembe
egy tehénnel, kötélen vezeti a tehenet.
– Honnan jössz, öregapám?
– A cár báljában voltam, vittem egy tál gyümölcskocsonyát, kaptam egy véka aranyat, azt most
lóra cseréltem: akkor hát a saját földecskémet a
saját lovammal művelem.
– Cseréld a tehénre!
– Gyerünk, akkor biz’ saját tejecskét fogyasztunk a
feleségemmel.

– Vaihta minunke poččih!
– Davai, ehki omua lihastu süön, kodih menen,
išken ga.

Megy egy darabot, egy asszony jön szembe egy
disznóval.
– Hol voltál, öregapám?
– A cár báljában voltam, vittem egy tál gyümölcskocsonyát, kaptam egy véka aranyat, az aranyat egy lóra cseréltem, a lovat egy tehénre
cseréltem. Most akkor hát saját tejecskét fogyasztunk a feleségemmel.
– Cseréld el velem a disznóra!
– Gyerünk, akkor biz’ saját husikát eszek, hazaérkezek, le is vágom.

Astau, astau palaizen, tulou akku vastah
lambahanke.

Megy, mendegél egy darabot, egy asszony jön
szembe egy birkával.

– Kus olit, dieďoi?
– Olin suarin bualus, vein kiiselii astian, sain
kuldua kapan, kullat vaihtoin hebozeh,
hebozen vaihtoin lehmäh. Nügöi ehki omua
maidostu süön akanke.

41

Szöveg: Карельские народные сказки. 353–354. és
405–406. https://vk.com/doc-25112436_451116527

42

Saját szerzői fordítások.
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– Kus olit, dieďoi?
– Olin suarin bualus, vein kiiselii astian, sain
kuldua kapan, kullat hebozeh vaihtoin, hevon
lehmäh, lehmän poččih. Nügöi menen kodih,
išken, ehki lihastu süön akanke.

– Hol voltál, öregapám?
– A cár báljában voltam, vittem egy tál gyümölcskocsonyát, kaptam egy véka aranyat,
az aranyat egy lóra cseréltem, a lovat egy
tehénre, a tehenet egy disznóra. Most megyek
haza, levágom, és akkor biz’ husikát eszek a
feleségemmel.
– Cseréld el a birkára!
– Gyerünk, akkor biz’ saját gyapjúnk lesz! Lehet
akkor biz kesztyűt meg harisnyát készíteni.

– Vaihta lambahah!
– Davai, ehki omua villastu roih! Voibi ehki alastu
da sukkaa azua.
Astau, astau palaizen, tulou akku kananke vastah.

Megy, mendegél egy darabot, egy asszony jön
szembe egy tyúkkal.
– Hol voltál, öregapám?
– A cár báljában voltam, vittem egy tál gyümölcskocsonyát, kaptam egy véka aranyat, az aranyat egy lóra cseréltem, a lovat egy tehénre, a
tehenet egy disznóra, a disznót egy birkára.
Most akkor biz’ lesz saját gyapjúnk. Lehet
kesztyűt meg harisnyát készíteni.
– Cseréld el velem a tyúkra!
– Gyerünk, akkor biz’ a tyúkocska tojást tojik, a
tojást akkor biz’ meg lehet enni, és erősek leszünk.

– Kus olit, dieďoi?
– Olin suarin bualus, vein kiiselii astian, sain
kuldua kapan, kullat vaihtoin hebozeh,
hebozen lehmäh, lehmän poččih, počin
lambahah. Nügöi ehki omua villastu roih.
Voibi azuo alastu dai sukkaa.
– Vaihta minunke kanah!
– Davai, ehki kanaine jäičästü muniu, jäiččüä voibi
ehki süvvä dai roih müövägi. Omua jäičästü
ehki vai süömmö akanke.
Astau, astau, tulou akku, nieglu ründähäs.

Megy, mendegél egy darabot, egy asszony jön, tű a
mellén.
– Hol voltál, öregapám?
– A cár báljában voltam, vittem egy tál gyümölcskocsonyát, kaptam egy véka aranyat, az aranyat egy lóra cseréltem, a lovat egy tehénre, a
tehenet egy disznóra, a disznót egy birkára, a
birkát egy tyúkra. Most akkor biz’ hazamegyek, a feleségemmel csak saját tojást eszünk.
– Cseréld el velem, öregapám, a tűre!
– Gyerünk, cseréljünk, aranyos lányom, gyerünk!
Akkor biz’ a feleségemmel a rongyos ruháinkat
meg tudjuk javítani.

– Kus olit, dieďoi?
– Olin suarin bualus, vein kiiselii astian, sain
kuldua kapan, kullat vaihtoin hebozeh,
hebozen lehmäh, lehmän poččih, počin
lambahah, lambahan kanaizeh. Nügöi ehki
kodih menen, ahkanke vai omua jäičästü süön.
– Vaihta minunke, dieďoi, nieglah!
– Davai vaihtammo, kuldu tütär, davai! Ehki
akanke ribuzii voimmo kohendella.

Astau, astau, rubieu aijas piäliči harpaamah, ga i
nieglan käzis sordua heinih.
Eččii, eččii, ga ei ni voi löüdiä.
Taputti sid taputti, unohti i midä vei suarile.

Megy, mendegél, kezd a sövényen átmászni, a tűt
meg a kezéből a fűbe ejti.
Keresi, keresi, de nem tudja megtalálni.
Totyorog, totyorog, azt is elfelejtette, mit is vitt a
cárnak.
Totyorog, totyorog, sáros lesz.
Eszébe is jut neki:
«Gyümölcskocsonyát vittem».
Üres kézzel sírva megy haza.

Taputtaa, taputtaa: roih liga.
Hänel i juohtuti mieleh:
«Kiiseliihäi minä vein».
Tulou kodih tühjilleh itkunke.
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NEIDIZEN SANAT

A LEÁNY SZAVAI

Oli enne ukko da akku. Heil oli tütär da poigu.
Eletäh ei bohatal i omua ruaduo ruatah. Tütär
kazvau, i tullah sulahaizet. Neidine on üksinäh
kois, a pereh ollah kai ruavol, ken kuzgi.
Küzütäh neidizel:
– Kuzbo on tuattas?
Neidine latettu kävelöü, ruadoloi ruadau, i sanou:
– Tuatto edehpäi da tagazin kävelöü.
– Kuzbo on muamas? — küzütäh.
– Muamo mulloi muokoihes, tänävuon itketteleh –
neidine vastuau.
– Kus on velli? – küzütäh.
– Velli tühjäl tottu on suamas – neidine vastuau.
– A midäbo sinä iče ruat? – küzütäh sulahaizet.
– Minä – sanou – tuhkusovat randah kuavoin
lähtien pardahal. Ei mendü tuhkat lähtieh, a
minä lähtieh potkain.
Sulahaizet ni midä ei voidu selgieh dieluo suaha i
muga iäre lähtiettih. Mennäh sulahaizet rinnal
susiedalluo. Susiedan akkua pagizutetah i
paistah susiedan akal net sanat, midä neidine
heil sanoi, i küzütäh:
– Kus häi nengoizet tiedämizet sai?
Susiedan akkua tüötäh neidizel küzümäh, midä häi
nengomil sanoil tahtoi sanuo. Akku menöü,
küzüü kai čakkavuonke:
– Midä sinä nenga sulahaizet otkuazit i olit? Kus
tuattos on?
Neidine sanou:
– Tuatto on kündämäs: ies da tagazin kävelöü.
– Kuzbo muamas? – akku küzüü.
– Muamo lastu suamas. Mulloi – sanou – täh aigah
nagroitteli, a nügöi itkettelöü.
– Velli kus on? – akku küzüü.
– Velli ongel kalua suau – neidine sanou –, ongihäi
tühjü on, se kalua suau, ga todeh menöü.
– A omas ruavot miksebo nenga sanoit? – akku
küzüü.
Neidine sanou:
– Rannas vezi on semakku, ga voijah tiediä:
sulahaizil ei čuajuo kiehu, en keittänüh.
Lähtöü akku i sanelou sulahaizil net sanat.
Sulahaine vie enemmän mieldüü. Mennäh
susiedah i sinne kučutah neidistü. Neidine
menöü sinne. Briha rubieu küzümäh:
– Kus sinä nengomat sanat otit? Eigo neidine
rubies tulemah?
Neidine vastuau:
– Neroniemen ńokkaizes hoi lienen jiännüh, ga
sanasuareksuos en jiännüh!
A iče astuu kodih, da sulahaizet iäre.

Élt egy apóka és anyóka. Volt egy lányuk és egy
fiuk. Nem éltek jól, tették a maguk dolgát. Nő
a leány, és jönnek a kérők. A leány egyedül
van otthon, a család pedig a dolgán van, ki hol.
Kérdezik a leánytól:
– Hol van az apád?
A leány járkál a padlón, teszi a dolgait, és azt
mondja:
– Apa fel és alá jár.
– Hol van az anyád?
– Anya tavaly kínlódott, idén sír – válaszol a leány.
– Hol van a bátyus? – kérdezik.
– A bátyusnak az üresen van fogás – felel a leány.
– Te magad pedig mit dolgozol?
– Én – mondja – a hamulepte ruhát a partra dobtam
a forrás szélénél. A hamu nem került a forrásba, hát én a forrásba rúgtam.
A kérők semmit sem értettek meg, így hát kimentek. Mennek a kérők a szomszédba. A szomszédasszonnyal beszélgetnek, és mesélik a
szomszédasszonynak azokat a szavakat, amelyeket nekik a leány mondott, és megkérdezik:
– Honnan szerzett ő ilyen tudást?
Küldik a szomszédasszonyt a leányhoz megkérdezni, mit akart ő ilyen szavakkal mondani.
Megy az asszony, és szidva kérdezi:
– Miért is utasítottad el így a kérőket? Hol van az
apád?
Mondja a leány:
– Apa szántani van: fel és alá jár.
– Hol az anyád? – kérdezi az asszony.
– Anya gyermeket szül. Tavaly – mondja – abban
az időben kínlódott, most meg sír.
– Hol van a bátyád?
– A bátyus horgászik – mondja a leány –, a horog
üres, de ha kap a hal, tényleg sikerül.
– A saját munkádról pedig miért úgy beszéltél? –
kérdezi az asszony.
Mondja a leány:
– A partnál zavaros a víz, úgyhogy tudhatják: a kérőknek nem forr a teavíz, én nem főzök.
Megy az asszony, és elmondja a kérőknek ezeket a
szavakat. A kérőnek még inkább tetszik. Mennek a szomszédba, és kihívják a leányt. A leány kimegy. A legény megkérdezi:
– Honnan vettél ilyen szavakat? Férjhez jönnél-e te
leány?
Válaszol a leány:
– Bár az okosság csúcsáról lemaradok, a szóforgatásban nem maradok le.
Azzal bemegy a házba, és a kérők elmennek.
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Runot – Versek
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VLADIMIR BRENDOJEV:
MIDÄ MINÄ SUVAIČEN

AMIT SZERETEK

Suvaičen kezäl kebjiedü tuuldu,
lapsi kui abein säräittäü huuldu.
Suvaičen koirua, suvaičen kažii,
elostu kui vai voit suvaija läžii.

Szeretem nyáron a lenge szeleket,
ahogy ajkait rebbenti a gyerek.
Szeretem a kutyát meg a macskát is,
s ahogy az életre a beteg vágyik.

Suvaičen koivuu kazvajua pihas,
šiiloihgi en ole ainažes vihas.
Suvaičen vihmua - vembelen tähte.
Suvaičen taivastu sagenah tiähtil.

Szeretem a nyírfát, udvaron növőt,
nem a haragos zöld csalános fölött.
Szeretem az esőt, szivárványt ha hoz.
Szeretem az eget, sűrűn csillagost.

Suvaičen Anukseh siirättiä ajua,
kuunnella suvaičen livvikse pajuo.
Suvaičen konzu sa muhižet silmil,
lienöü kai peitettü ihalmo ilmi...

Aunuszba ruccanni át úgy szeretek,
livviül hallgatnom az énekeket.
Szeretem a szemet, a mosolyosat,
melyet a bújkáló öröm nyitogat.


SÜNNÜINRANNALE

SZÜLÖFÖLDEM TÁJÁN

Minun armas Sünnüinrandu,
Vuvvet, sugupolvet mennäh,
Sa ku tähti-tulihändü,
Lennä korgial, ainos lennä!

Drága Szülőföldem tája,
Évek, nemzedékek múlnak,
Mint csillagok fénycsóvája,
Szállnak fel, és egyre hullnak.

Minun armas Sünnüinrandu,
Käske vai, ga siirdüü vuori!
Tuatat aluskivet pandih,
Seinat nostau polvi nuori.

Drága Szülőföldem tája,
Parancsolj a tettnek rendet!
Apák alapot alája,
Falat az ifjak emelnek.

Minun armas Sünnüinrandu,
Mibo meile tuuli viilei?
Nuori süväin-kiingei jänneh.
Nuori mieli-ravei piili.

Drága Szülőföldem tája,
Mit nekünk, ha zord szél is vág?
Ifjú szív már húrként várja
Ifjú ész gyors röptű nyilát.
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AUNUSRANDAINE

AUNUSZ TÁJÉKA

Vedüöt vedrehet, jovet hiľľažet,
Höürüäü künnätes, niittü suottoloil,
Turbei koivikko, peldo viľľažu,
Aunusrandaine, randu tuattoloin.

Vizek, színtiszták, folyók, csöndesek,
Párát redőzők, rét a lápokon,
Gabonatábla, sűrű nyírliget,
Aunusz tájéka, szülőotthonom.

Kaste hobjaine, zoŕku kullattu,
Suuri sammalsuo, muuŕoi mageihut;
Ongo järvüžis sinul küllüttü,
Aunusrandaine, randu lageihut.

Ezüstös harmat, aranyló hajnal,
Zuzmós nagy mocsár, málna zamata;
Tóból horgodra bőven akad hal,
Aunusz tájéka, táruló haza.

Kevätkägöihüt kukkuu heläittäü,
Randu Luadogan liettojauhožes.
Hüväh sobužeh kaikkii elättäü,
Aunusrandaine, randu rauhažu.

Tavaszi kakukk szava szól egyre,
Ladoga partja, homokos föveny.
Meghitt nyugalmat áraszt mindenre,
Aunusz tájéka, tájam, örömem.


SÜGÜZÜ

ŐSZ

Jo kului armas kezä.
Jo puulois lehti langiau,
Da kirjav lehtihangia
Üöt-päivät vihmu pezöü.

A jó nyár elmúlt régen,
A fáról hull már lombja,
S éj-nappal eső mossa
Derét rőt levelének.

Jo ehtüpimiäl kuuluu,
Kui hukku svuoďbua pidäü,
Da tuuli-leveikida
Vie ližiäü hukkian uluu.

Már hallik estsötétben
Násza a farkasoknak,
S a szél teli torokkal
Túltesz az üvöltésen.

Jo päivü lašku kondii,
Ku pľasnas vahnu akku,
Ennaigua iäres hakkuau,
On väünüh da hondo.

A nap már lomha medve,
Mint vénasszony a bálból,
Korán elfelé lábol,
Megfáradt már és gyenge.

Jo meččü pellon peräl,
Ku reboi karvua vaihtau.
Jo naižen käzis laihtuu
Alažih langukerät.

Az erdő föld szélin túl,
Mint róka prémje, színt vált.
Asszonykezekből immár
Fonálmotringjuk is hull.
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TUSKU

FÁJDALOM

Sü’üztuuli lehtii kiškou,
Kobarehil kandelou.
Oza sego kibiäh išköü,
Sego kättü andelou.

Az őszi szél lombot szakít,
Halomba hordja össze,
Fájó a sors verése is,
Ahogy hozzám köszönt be.

Tusku südämel ku vandeh,
Tabai, ego vällendä.
Tülgei rodih vieras randu.
Kenbo minuu ellendäü?

Fájdalmam szívemen abroncs,
Szorongat, és nem enged.
Iszony kél idegen parton.
Ki az, ki megért engem?

Kel mi dielua minun tuskah,
Kazvau go, vai hubenou?
Üksi armas muamo uskou,
Sammuttau ku kübenüön.

A fájdalmamra írt mi nyújt,
Vajon még nő vagy enyhül?
Egy drága anya bízik úgy,
Hogy kioltja tüzestül.
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ZINAIDA DUBININA:
KARJALAINE SANA

KARJALAI SZÓ

Kuule, pagize omal kielel,
Kuni on vie kenenke paista.
Kuni sizär, velli on rinnal,
Heile karjalan kielel vastua.

Hallgasd, beszéld saját nyelvedet,
Amíg még van, kivel így szóljál.
Míg van még nővér s fivér veled,
Karjala nyelvén válaszoljál.

Sinä tuskua et tiijä sidä,
Gu et olluh vierahal rannal.
Sie kai toizin sanella pidäü,
Sie se ei päi karjalan sana.

Ne érezzél azért bánatot,
Mert hogy nem vagy idegen tájon.
Mindenki csak másképp szólhat ott,
Mintsem karjalai szóra váltson.

Sie gu sanazen oman kuulet,
Rounu siivet temmatah ilmah.
Rounu omal rannalpäi tuuli
Nostau küünälet sinun silmih.

Ott ha saját szavakat hallasz,
Mintha a légbe szárny emelne.
Mintha saját tájról fuvallat
Szöktetne könnyeket szemedbe.

Toiči elos sanazen meijän
Rajois läbi loitokse kandau.
Sanoil sežo, gu rahvahil meil,
Kuule, sežo on oma randu.

Szavainkat olykor az élet
Távolba viszi határon át.
Nyelven is túl és túl a népen,
Halljad meg ott is magad honát.


SEIZOTAH KOIVIKOT

NYÍREK ÁLLJÁK KÖRÜL

Seizotah koivikot randažii müö,
Kangahal pedäi soittau.
Hiľľaine valgei on kezäüö,
Kai nägüü loitos, loitos.

Nyírek állják körül a határt,
Zúgnak fenyvesek fái.
Békénk fényeit ontja a nyár,
Még messze, messze látni.

Kattelou kaunehen Karjalan
Muan meččü gu vihandah sülih,
Kučutah troppazet tagamuah,
Karjalan loittozih külih.

Karjalának gyönyörű táját
Zöldbe erdő karolja,
Ösvény hívogat távolán át
Falvakba, otthonokba.

Armahat ollah meil koivikot net,
Randazet, niemet, lahtet.
Sie meijän juuret on karjalazet,
Sinne se mieli tahtou.

Kedvesek nekem itt e nyírek,
Partok, öblök, földfokok.
Karjalai gyökereimet
Éreznem itt vágyhatok.

Lennetäh jouččenet peldoloin piäl,
Kannetah meile keziä,
Soitetah koivikot Karjalan
Muan rahvahan uuttu ozua.

A mezők fölött hattyúk szállnak,
Hozzák a nyarat nekem,
Új sorsa Karjala hazámnak
Zúg fel a nyíreseken.
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MEČÄS ON SÜGÜZÜ

MEGJÖTT AZ ŐSZ ERDŐNKBE

Mečäs on sügüzü müös,
Huabaine ruskoni üös.
Kaste on vilu gu jiä,
Kukkazet painettih piät.

Megjött az ősz erdőnkbe,
Nyárfa pirul vörösre.
Ím jéggé fagy a harmat,
Virágok fejet hajtnak.

Kädeh otan minä sen,
Kukkazen jälgimäzen.
Kodih sen hiľľazeh vien,
Mustonnu kezäs sie pien.

Kézbe veszem azokat,
Utolsó virágokat.
Otthoni csendbe viszem,
Nyár emlékét őrizem.

Mustelen kui kahtei müö,
Astuimmo troppastu müö.
Kui kävellen käzikkäi,
Meni se kezäine kai.

Kettőnkre emlékezem,
Jártuk az ösvényeket.
Kéz a kézben sétálva,
S elmúlott a nyár mára.

Nügöi on sügüzü müös,
Lehtet jo uijellah vies.
Emmo müö unohtua voi,
Midä se kezäine toi.

Már bennünk az ősz szele,
Oda a fák levele.
Elfelednünk nem lehet
A nyári emlékeket.
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Sananlaskut – Közmondások
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1. Armoitoi on ižätöine,
vie armoitoimbi emätöine.
Apátlanul árva,
anyátlanul még árvább.
2. Astui istuolleh ei muuttu.
A járókelő leültében sem változik meg.
3. Bohatan rubľat pietäh köühän kopeikaspäi.
A gazdag rubeljeit a szegény kopejkáiból költik.
4. Ei uni magavon loppu.
Az álom nem alva ér véget.
5. Ei üksi piäsköi keziä luaji.
Egy fecske nem csinál nyarat.
6. Harvoin tuuli kivie liikuttelou.
A szél ritkán mozgat köveket.
7. Hüvän ukon tagan akku nuorendau,
pahan brihan tagan neičoi vahnendau.
A jó férjtől az asszony fiatalodik,
a rossz legénytől a leány öregszik.
8. I liäkärit kuoltah,
suarit kahtu igiä ei elätä.
Az orvosok is meghalnak,
és a cároknak sincs két élete.
9. Joga tulo voibi olla enzimäine,
joga lähtö voibi olla jälgimäine.
Minden érkezés lehet az első,
és minden távozás lehet az utolsó.
10. Ken ei suvaiče hiirdü,
sille pidäü suvaija kissii.
Aki nem szereti az egeret,
annak szeretnie kell a cicát.
11. Ken Uuvven Vuuvven aigah hirnuu,
se kogo vuuvvekse lükküü suau.
Aki Újév napján tüsszent,
azt egész évben szerencse éri.
12. Kevätvihmu kazvattau,
sügüzüvihmu hapattau.
A tavaszi eső növeszt,
az őszi eső rohaszt.
13. Koiru omua händiä ei pure.
A kutya nem harap a saját farkába.
14. Kuurnis ukonjürüü ei varaja.
A süket nem fél a mennydörgéstől.
15. Laihale vardalole vuattiet terävämbi kuluh.
Sovány testen gyorsabban kopik a ruha.
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16. Luuttah liha ei kazva.
Csont nélkül nem nő hús.
17. Oigevus on kuldua kallehembi.
Az igazság az aranynál értékesebb.
18. Raha ei sieni, i talvel kazvau.
A pénz nem gomba, télen is növekszik.
19. Raha kui vezi menöü.
A pénz, akár a víz, úgy elfolyik.
20. Vieras leibü on kargei süvvä.
Idegen kenyeret keserű enni.
21. Üksi kerran erehtüt, toine iče tulou.
Egyszer hibázol, a második maga jön.
22. Abeiččijua on äijii,
ga ziälöiččijiä on vähä.
Sokan vannak, akik megsértenek,
de akik sajnálják, azok kevesen.
23. Aigaine astuu, igäine kuluu.
Megy az idő, fogy az élet.
24. Aijembah nouzet, enämbän ehtit.
Ha korábban kelsz, többre futja.
25. Alamägeh juosten, vastumägeh rüüdäjen.
Hegyről le futva, hegynek fel mászva.
26. Andajan käzi väzüü, ottajan ei väzü.
A kéz, ha ad, elfárad,
ha kap, nem un bele.
27. Anna hebo duumaiččou, hänel on piä suuri.
Hadd gondolkodjon a ló, neki nagy feje van.
28. Atkalah ei ole kuolluttu.
A bánattól senki sem halt meg.
29. Čakku purou, ei ole kibei,
vot gu akku purou, kibei on.
Ha megcsíp a szúnyog, nem fáj,
ám ha beléd az asszony mar, az fáj.
30. Durakkua kalmu kohendau.
Az ostoba embert a sír hozza helyre.
31. Ei joga voimatus kuolendakse.
Nem minden betegség halálos.
32. Ei ole se nerotoi, kudai malta ei,
on se nerotoi, kudai küzü ei.
Nem az a tehetségtelen, aki nem tud valamit,
hanem az, aki nem kérdez.
33. Ei ole üksipuolistu hüviä,
ni üksipuolistu pahua.
Nincs egyoldalú jó,
sem egyoldalú rossz.
34. Elo elole tulou.
Vagyon a vagyonhoz megy hozzá.
35. Goŕa da muokku ollah sizärekset.
A bánat és a kín édesnővérek.
36. Goŕa eččimättäh tulou.
A baj keresetlenül érkezik.
37. Goŕa üksin ei kävele.
A baj nem jár egyedül.
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38. Gostis on hüvä, a kois parembi.
Vendégségben jó, de otthon jobb.
39. Igä rupin očale ližiäü.
Az életkor gyarapítja a homlokon a ráncokat.
40. Joga linnul on oma pezä kallis.
Minden madárnak a saját fészke kedves.
41. Juablokku ei loitos puus langie.
Az alma nem esik messze a fájától.
42. Jäľgimäine dorogu on kaikile pogostaleale.
Az utolsó útja mindenkinek a temetőbe visz.
43. Kargies älä vuota magenendua.
Ne várd, hogy a keserű megédesedjen.
44. Kažile baluičus, a hiirele varavo.
A macskának játék,
az egérnek viszont veszedelem.
45. Ken аndau hengen, se i einehen.
Aki életet ad, az étket is.
46. Ken mennüttö mustelou, sil siľmü piäs iäre.
Aki emlékezik a múltra,
annak a szeme a feje mögött.
47. Ken midä ečči , se sidäi suau.
Aki keres, talál.
48. Kezä kaikil üksi, oza ei ola kaikil üksi.
A nyár mindenkinek egyféle,
a dolog nem egyféle mindenkinek.
49. Kois kui tahtot, rahvahas kui käskieh.
Otthon, ahogy akarod,
az emberek között, ahogy mondják.
50. Kuivu luzikku suudu riibou.
A száraz kanál felsérti a szájat.
51. Kuldu revus eruou.
Az arany a mocsokban elkülönül.
52. Kunna kiireh, sinne jalai.
Ahova sietős, oda gyalog.
53. Kunne hebo, sinnei regi.
Ahova a ló, oda a szán.
54. Kunne nieglu, sinnei niitti.
Ahova a tű, oda a cérnaszál.
55. Käzil annat, jalloil ečit.
Kézzel adsz, lábbal keresel.
56. Köühän ambari gu havvin piä.
A szegényember hombárja akár a csuka feje.
57. Lapsetoi taloi ku linnutoi pezä.
A ház gyermek nélkül
akár a fészek madár nélkül.
58. Linduine dai pezäine.
Ahol madár van, ott fészek is van.
59. Maltandu ei kerras tule.
A hozzáértés nem egy csapásra jön meg.
60. Meččü päivin – meri vuozin.
Erdőre egy napra – tengerre egy évre.
61. Mi humalattah mieles, se humalas kieles.
Ami az elmében józan, az a nyelven részeg.
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62. Mi unohtuu, se ruostuu.
Amit ottfeledtek, az megrozsdásodott.
63. Miero opastau.
A világ tanít.
64. Mieros ku meres, kaikkie on.
A világon, akár a tengerben, minden van.
65. Mittuat aijat, moižet i elokset.
Amennyi az időd, olyan az életed is.
66. Mittuine emändä, moinei poŕatku.
Amilyen a gazdasszony, olyan a rend.
67. Mittuine soittai, moinei pläššii.
Amilyen a zenész, olyan a táncos.
68. Muaman maido magein,
tuatan kodi armahin.
Az anyatej a legédesebb,
az atyai ház a legkedvesebb.
69. Nimi miestü ei pahenda.
A név az embert nem teszi rosszá.
70. Ohoťniekkuа siä ei pie.
A vadászt az időjárás nem tartja vissza.
71. Parembi müöhäh, kui nikonzu.
Jobb későn, mint soha.
72. Pehmieh levittäü, da kova on muata.
Halkan közlekedik, és hangosan alszik.
73. Pero kirjuttau, bumuagu tirpau.
A toll ír, a papír tűr.
74. Pоčči ligaluhtan löüdäü.
A disznó megtalálja a dagonyát.
75. Pravvattomas paginas turkii et ombele.
Hamis beszédből nem varrsz szőrmebundát.
76. Prijuateľan voit terväh kavottua,
uvven hillembäh lövvät.
A barátot gyorsan el tudod veszíteni,
újat lassabban találsz.
77. Reboi riähkät hännäl peittäü.
A róka a bűneit a farkával rejtegeti.
78. Ristikanzan elos on kirjavembi kirjavua linduu.
Az emberi élet tarkább a tarka madárnál.
79. Ristikanzua ei ruado pahenda.
Az embert nem a munka rontja el.
80. Ristu rinnas, a mado vačas.
Kereszt a nyakában, a keblében pedig egy kígyó.
81. Roindusijan tiät, a kuolendusijua et tiije.
A születési helyed ismered,
a halálod helyét azonban nem tudod.
82. Ruadua ruadajen ei lopu.
A munka a munkálkodással nem fejeződik be.
83. Suurembi peldo, suurembi i peldaittu.
Nagyobb föld, nagyobb csűr is.
84. Suuren meren ümmärdät,
pahua ristikanzua et.
A nagy tengert megkerülheted,
a gonosz embert nem.
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85. Terväh bohatutah,
vie teriämbäh skuupetah.
Akik gyorsan gazdagodnak,
még gyorsabban fösvényednek.
86. Tuatotoi ei ole armoitoi,
muamotoi on armoitoi.
Apa nélkül nem árva,
anya nélkül árva.
87. Tühjü tähkä tunduu pellol,
ülembi toizii kokottau.
Meddő kalász tűnik ki a szántóföldön,
meredezik a többiek fölé.
88. Tänäpäi ruattavua ruaduo
älä huomeneh jätä.
Amit ma megtehetsz,
azt ne halaszd holnapra.
89. Ukotoi akku da aijatoi peldo.
Asszony férj nélkül,
mező sövény nélkül.
90. Ukotoi akku on ku kellotoi lehmü.
Az asszony férj nélkül olyan,
mint a tehén kolomp nélkül.
91. Veri vettü sagiembi.
A vér a víznél sűrűbb.
92. Vettü kobras,
ni tüttölastu miehele menemäs et pie.
Vizet a markodban,
lányt a férjhez menéstől nem tudsz visszatartani.
93. Viinu dovariššua löüdäü.
A bor barátot talál.
94. Voinua on äiju hruabroidu.
Háború után sok a bátor.
95. Ühtel luzikal süömmö,
ühtü kargiedu lainuommo.
Egy kanállal eszünk,
egy keserűt nyelünk.
96. Ühtel suul nagrat dai itket.
Egyazon szájjal sírsz és nevetsz.
97. Ühtes on ahtas, a eriže atkal.
Együtt szűk, külön nyűg.
98. Üksipiähistü keppii ei ole.
Nincs egyvégű bot.
99. Ülähän lindu lendäü,
da ei tiije, kunne istuheze.
Magasan repül a madár,
és nem tudja, hol leli helyét.
100. Äijü tabua da vähä rabua.
Sok nyakasság, kevés eredmény.
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Uuzi sana – Újszövetség
45

46

JEVANGELII MATFEIN MUGAH 1: 18–21.
Iisusan Hristosan rodiendu oli nengoine.
Marija, hänen muamah oli uskaldettu Josifale mučoikse.
Enne heijän ühtehmenendiä nähtih, Marija on kohtuine.
Tämä kohtu oli Pühäs Henges tulluh.
Josif oli hüvä ristikanzu
i ei tahtonuh huijata hänele uskaldettuu Marijua rahvahan ies,
a tahtoi hiľľazeh jättiä händü.
Konzu Josif duumaičči sidä,
üöl unis tuli hänen luo Taivahallizen Ižändän anheli da sanoi:
„Josif, Davidan poigu, älä varua ottua Marujua mučoikse. se,
mi on hänen kohtus, on Pühäs Henges tulluh.
Häi suau poijan, i sinul pidäü andua hänele nimi Iisus.
MÁTÉ EVANGÉLIUMA 1, 18–21.
Jézus Krisztus születésének ez a története:
Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese,
még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott,
hogy gyermeket fogant a Szentlélektől.
Férje, József igaz ember volt,
nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni,
ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el.
Míg ezen töprengett,
megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá:
„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát,
hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van!
Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el.


ENZIMÄINE KIRJAINE TIMOFEILE. 3: 16.
Kiistämättäh, suuri on meijän uskon peittodielo:
Häi jiäviihes ristikanzan rungas, händü ozutti oigiekse hengi,
anhelit nähtih händü, häneh näh saneltih Jumalua tundemattomile rahvahile,
häneh uskottih muailmas, händü otettih taivahallizeh valgieh.
TIMÓTEUSNAK ÍRT ELSŐ LEVÉL 3, 16.
Megvallottan nagy dolog az istenfélő élet titka:
Aki megjelent testben, igazolást nyert lélekben.
Az angyaloknak megjelent, a pogányoknak hirdették.
Világszerte hittek benne, s felvétetett a dicsőségbe.
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Uuzi sana livvikse. Helsinki 2003.
A Szent István Társulat új fordítású Bibliájának szövege. http://szentiras.hu/SZIT
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Miatyánk
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Meijän taivahalline Tuatto!
Olgah pühännü sinun nimi!
Tulgah sinun valdu!
Tulgah tovekse sinun tahto
kui taivahas mugai muan piäl!
Anna meile tänäpäigi meijän
jogapäiväine leibü!
Prosti meile meijän vellat,
kui müö prostimmo niile,
ket ollah meile vellas.
Älä anna meile
puuttuo muaniteltavakse,
a piästä meidü pahas.
Amin.
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Szövegforrás: http://tiira-kirjat.blogspot.com/2013/08/meijan-taivahalline-tuatto.html
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LIVVI–MAGYAR KISSZÓTÁR
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A szócikkek szerkezete
1. A szótár felépítése
A szócikkek címszavai szoros livvi betűrendben követik egymást.
A szócikkek felépítése: a livvi szó; majd számos szófaj esetében az alaktani tőváltozatára utaló, zárójelbe tett
tővégződések; egyes szófajoknál a vonzott eset; a szófaj rövidítése; a livvi szó magyar megfelelője vagy megfelelői. Itt többször szögletes zárójelben külön dőlt betűs utalás segít a többféle értelmezési lehetőség elkülönítésében.
Az összetett szavakat az összetétel helyén kettős vonal választja szét.
Az olykori példamondatot vagy -szerkezetet rombusz választja el a szócikken belül.
Változó tövek esetén a szótári szóalaktól választóvonal különíti el a változatlanul maradó hangalakrészt, amelyet a toldalékolt tővégződések, illetve a példamondatok vagy -szerkezetek előtt tilde (~) helyettesít.
2. Azonos alakúság vagy többszófajúság
A livvi változatokat külön szócikkben a szótári alapalak után római szám jelöli.
Ez az eljárás akkor is, ha egy új jelentés már annyira önálló, hogy az összefüggés nehezen fejthető fel.
3. Több jelentés
A jelentéstanilag egymástól lényegesen eltérő magyar változatokat arab számok különböztetik meg.
4. Névszók (főnév, melléknév, számnév, névmás)
A szócikkben a livvi névszó egyes szám alanyesetű (singularis nominativus) alakja található.
A zárójelben közölt tővégződések: az egyes szám birtokos eset és egyes, illetve többes szám részelő eset
(singularis genitivus és singularis, illetve pluralis partitivus) toldalékai.
Külön megjegyzés utal rá, ha a livvi főnév (névmás) szótári alakja többes számú. vagy a melléknévé fokozott
alak. Ha az összetett számnév előtagja is ragozandó, akkor a zárójelben szereplő toldalékokat is kettős választóvonal különíti el.
A magyar jelentés(ek) egyes szám alanyesetű szótári alapalak formájában áll(nak). Amennyiben kivételes
esetben ez nem oldható meg, akkor jobbára szószerkezettel való körülírás szerepel.
5. Határozószók
A balti finn nyelvészet a magyarnál jóval nagyobb számban önálló szófajú határozószóként kezeli azokat a ragos névszói alakokat, amelyek használata az átlagosnál gyakoribb.
Ezt elfogadva, a forrásanyagokat hűen követve ezek a szavak itt is önálló szócikket kaptak.
6. Névutók és elöljárók
A szócikkben a livvi névutót, illetve elöljárót követően, a szófaj megnevezése előtt zárójelben található meg az
ezek által vonzott nyelvtani eset nevének latin rövidítése.
7. Igék
A szócikket a livvi ige I. főnévi igenévi (I. infinitivus) alakja nyitja.
A zárójelben közölt tővégződések: a kijelentő mód (indicativus), jelen idő (praesens), egyes szám (singularis)
1. és 3. személy, valamint a többes szám (pluralis) 3. személy toldalékai.
Külön megjegyzés utal rá, ha a livvi ige visszaható ragozású.
A magyar jelentés(ek) kijelentő mód, jelen idő egyes szám 3. személyű szótári alapalak formájában áll(nak).
Ha kivételes esetben ez nem oldható meg, akkor jobbára szószerkezettel való körülírás szerepel.
Egyes segédigéknél a kifejtés ettől eltérően, értelemszerűen tagolódik.
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a

A
a ksz 1. pedig; minä lähtin ruadoh, ~ häi jäi kodih én dolgozni megyek, ő pedig otthon
marad; 2. hiszen, hát
aari|i (-en, -edu; -eloi) fn ária; pajattua ~eloi áriákat énekel
aazien rtlan mn ázsiai
Aazi|i (-en, -edu) fn Ázsia
ab|ei I (-ien, -iedu; -ieloi) fn 1. sértés, megbántás; 2. bosszúság
ab|ei II (-ien, -iedu; -ieloi) mn 1.
sértő, bántó; ~iet sanat sértő /
bántó szavak; 2. bosszantó
abei|ja (-čen, -ččou; -jah) verb megsért, megbánt
aberi (-n, -i; -loi) fn 1. ábécé; 2.
ábécéskönyv
abevoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
megsért, megbánt
abevu|o (-n, -u; -tah) verb megsértődik, megbántódik
abevu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn sértés, megbántás, sérelem; jiähä
~ksih sérelmet szenved
abonement|u (-an, -ua; -oi) fn bérlet; vuodehine ~tu éves bérlet
abonent|u (-an, -ua; -oi) fn 1. bérletes; 2. előfizető
abrikoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
meggondol, megfontol, fontolgat,
latolgat
abrikous|su (-an, -sua; -soi) fn sárgabarack, kajszibarack
abrikoussu||puu (-n, -du; -loi) fn
sárgabarackfa, kajszibarackfa
absoľuuttu||- et abszolút; ~lämbötila abszolút hőmérséklet
abstrakti|ne (-zen, -stu; -zii) mn
absztrakt; ~ne taido absztrakt művészet
abu (avun, abuu; abuloi) fn 1. segítség; 2. szolgálat, szívesség
abu||hoida|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
ápoló
abulai|ne (-zen, -stu; -zii) fn segéd, asszisztens
abuniek|ku (-an, -kua; -koi) fn segítőtárs, segítő
adessiiv|u (-an, -ua; -oi) fn adeszszívusz

admirual|u (-an, -ua; -oi) fn admirális, tengernagy
adresant|u (-an, -ua; -oi) fn levél
feladója
adres|si (-in, -sii; -siloi) fn lakáscím, levélcím; kirjuttua ~si megcímez
adresuat|tu (-an, -tua; -toi) fn (a)
címzett
adresui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
címez, megcímez
adverbi (-n, -i; -loi) fn határozószó; aigu~ időhatározószó; paikku~ helyhatározószó; modali~
módhatározószó
adverbiali (-n, -i; -loi) fn határozó
aďv|o (-on, -uo; -oloi) fn vendég
aďvoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
vendégeskedik
advokuatan rtlan mn ügyvédi
advokuat|tu (-an, -tua; -toi) fn ügyvéd
aerodroum|u (-an, -ua; -oi) fn repülőtér
aero||port|u (-an, -ua; -ii) fn repülőtér
affrikuat|tu (-an, -tua; -toi) fn affrikáta
Afganistuan|u (-an, -ua) fn Afganisztán
afgans|u (-an, -ua; -oi) fn afgán
afguaniela|ine (-zen, -stu; -zii) mn
1. afganisztáni; 2. afgán
afguanien rtlan mn 1. afganisztáni; 2. afgán
afiiš|šu (-an, -šua; -šoi) fn falragasz, hirdetmény
aforizm|u (-an, -ua; -oi) fn aforizma
afriekan rtlan mn afrikai
afriekkala|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
afrikai
afriekkala|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn afrikai
Afriek|ku (-an, -kua) fn Afrika
afrikans|u (-an, -ua; -oi) fn afrikai
agent|u (-an, -ua; -oi) fn ügynök
agitati|i (-en, -edu; -eloi) fn agitáció
agitiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
agitál
agja|ine (-zen, -stu; -zii) fn vminek a hegye / csúcsa; kielen ~ine
a nyelv hegye

ahtistandu
agjat|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn végtelen, határtalan, beláthatatlan; ~oi lagevo végtelen / határtalan síkság
agjattomu|s (-on, -ttu; -ksii) fn végtelen, végtelenség; taivahan ~s
az ég végtelenje
agj|u (-an, -ua; -oi) fn vég, határ,
szél(e a területnek)
agouni|i (-en, -edu; -eloi) fn agónia, haláltusa, haldoklás
agreguat|tu (-an, -tua; -toi) fn aggregát
agressi|i (-en, -edu; -eloi) fn agresszió, erőszak
agressiivi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
agresszív, erőszakos
agressiivizesti hsz agresszívan, erőszakosan
agressor (-an, -ua; -oi) fn agreszszor
agronoumi|i (-en, -edu; -eloi) fn
mezőgazdaság
agronoum|u (-an, -ua; -oi) fn agronómus, mezőgazdász; ruadua
~annu agronómusként / mezőgazdászként dolgozik
agu nm milyen, minő; ~ on vilu!
milyen hideg van! ~ nagrattau!
milyen nevetséges!
ah! isz á! ah! ó! hű!
ahkand|u (-an, -ua; -oi) fn álmélkodás, hüledezés
ahker (-an, -ua; -ii) mn szorgalmas, buzgó
ahkerasti hsz szorgalmasan, buzgón
ahkeroi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
törekszik, igyekszik
ahkeru|s (-on, -ttu; -ksii) fn szorgalom, buzgalom
ahk|ua (-an, -au; -etah) verb álmélkodik, hüledezik
ahnahu|s (-on, -ttu; -zii) fn mohóság, falánkság
ahna|s (-han, -stu; -hii) mn mohó,
falánk
ah|o (-on, -uo; -oloi) fn tisztás
ahta|s (-han, -stu; -hii) mn szűk,
szoros
ahtistami|ne (-zen, -stu; -zii) fn elnyomás
ahtistand|u (-an, -ua; -oi) fn elnyomás

ahtistella
ahtistel|la (-en, -ou; -lah) verb tapad, ragad, rátapad, ráragad
ahtistet|tu (-un, -tuu; -tuloi) in elnyomott, leigázott
ahtist|ua (-an, -au; -etah) verb 1.
elnyom; 2. szorít [fájdalomérzet]; 3. összeszorít, összenyom,
összeprésel
ahtistu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
elnyomás, iga; 2. nyomás [kényszerítés]
ai|du (-jan, -dua; -doi) fn kerítés,
sövény
aidu||ver|äi (-iän, -iädü; -iälöi) fn
kiskapu, kerítéskapu
aigah (+ gen) nu idején, idejében,
korában
aiga|ine (-zen, -stu; -zii) mn korai;
~ine kevät korai tavasz
aigala|ine (-zen, -stu; -zii) fn kortárs
ai|gu (-jan, -gua; -goi) fn 1. idő [dimenzió]; 2. idő [mérhető]; 3. idő
[nyelvtan]; verbin ~gu igeidő; 4.
kor, korszak; ◊ ammuzis ~jois
régtől fogva; 5. fázis, szakasz, időszak
aigua (+ gen) nu idejében, korában
aigu||biliet|tü (-än, -tiä; -töi) fn bérlet; vuodehine ~tü éves bérlet
aigu||ka|uzi (-vven, -uttu; -uzii) fn
kor, korszak; kivi~uzi kőkorszak
aigu||kauzi||kirjutu|s (-ksen, -stu;
-ksii) fn krónika
aigu||lip|pu (-un, -puu; -puloi) fn
bérlet; vuodehine ~pu éves bérlet
aigu||list|u (-an, -ua; -oi) fn időrendi táblázat, időrendi beosztás;
urokkoin ~u órarend
aigu||oz|a (-an, -ua; -ii) fn félidő
aigu||väli (-n, -i; -löi) fn 1. időköz;
2. korszak, kor, időszak
aigu||väli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
időszakos, időszaki
aih|e (-ien, -ettu; -ieloi) fn téma,
vminek a tárgya
aijalleh hsz idejében, jókor
aijalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn aktuális, időszerű
aijalližu|s (-on, -ttu; -ksii) fn aktualitás, időszerűség
aijan||kesk|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn
szünet
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aijan||lasku (-n, -u; -loi) fn időszámítás
aijan||lu|gu (-vun, -guu; -guloi) fn
időszámítás
aijan||muga|ine (-zen, -stu; -zii) mn
időszakos, időszaki
aija|s (-ksen, -stu; -ksii) fn pózna,
rúd
aijemba kf hsz korábban, hamarabb
aijembah kf hsz korábban, hamarabb
aijoi hsz korán
aijoilleh hsz idejében, jókor
aijoin||aijal hsz idejében, jókor
aijoin||aijalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
idején való, jókor történő; ~ne
abu jókor jött segítség
aijoit|tua (-an, -tau; -etah) verb körülkerít, bekerít, elkerít
ailast|ua (-au) fn szúr, szurkál, nyilallik
ainav|o (-on, -uo; -oloi) mn 1. egyedüli, egyetlen; ~on kerran egyetlen alkalommal, egyetlen egyszer;
2. exkluzív; ~o pagizuttelu exkluzív interjú
ainavo||luadu|ine (-zen, -stu; -zii)
mn unikális, egyedi
aineh (-en, -tu; -ii) fn anyag, szer;
räjähtüs~et robbanóanyag
ainehelli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
anyagi [fizika], fizikai; ~ne miero anyagi világ
aino rtlan mn egyedüli, egyetlen;
~ poigu egyetlen gyerek
ainos hsz folyton, állandóan, mindig, rendszerint
ait|tu (-an, -tua; -toi) fn 1. hombár;
2. kamra
aiven hsz folyton, állandóan, mindig, rendszerint
aivo|t (-loin, -loi) plur fn agyvelő,
velő
aja|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn (gépjármű-)vezető, sofőr
ajaja|ine (-zen, -stu; -zii) fn tályog,
kelés
ajami|ne (-zen, -stu; -zii) fn vezetés; járművezetés
ajand|u (-an, -ua; -oi) fn utazás
ajat|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
1. gondol; 2. gondolkodik, gondolkozik

ajua
ajatellen hsz megfontoltan, körültekintően
ajattelemat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn meggondolatlan, könynyelmű
ajattelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
gondolkodás, gondolkozás
ajattelend|u (-an, -ua; -oi) fn gondolkodás, gondolkozás
ajatteli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in megfontolt, körültekintő
ajattelu (-n, -u; -loi) fn 1. gondolkodás, gondolkozás, elmélkedés;
2. ismeret, tudás
ajatuksen||siir|do (-ron, -duo; -doloi) fn telepátia
ajatu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1. gondolat; 2. érv
ajelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn utazás, haladás vmin
ajelend|u (-an, -ua; -oi) fn utazás
ajel|la (-en, -ou; -lah) verb 1. utazik; 2. űz, hajt, kerget, kiűz, kihajt, kikerget
ajelu (-n, -u; -loi) fn vmivel / vmin
való utazás, haladás
ajelutand|u (-an, -ua; -oi) fn vmivel / vmin való utazás, haladás
ajelut|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
utazik, halad vmin / vmivel
ajeluttami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
utaztatás, (utas)szállítás
ajeluttelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
utaztatás, (utas)szállítás
ajeluttelend|u (-an, -ua; -oi) fn utaztatás, (utas)szállítás
ajelut|tua (-an, -tau; -etah) verb utazik, halad vmin / vmivel
aj|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. utazás;
2. vadászat
ajo||dorog|u (-an, -ua; -oi) fn úti
átjáró
ajo||nevvo|t (-loin, -loi) plur fn fuvar, transzport, szállítmány
ajo|s (-ksen, -stu; -ksii) fn tályog,
kelés
ajo||tie (-n, -dü; -löi) fn úti átjáró
aj|ua (-an, -au; -etah) verb 1. vezet, irányít; ~ua mašinal autót
vezet; 2. beüt, bever; ~ua nuaglаstu seinäh szöget üt / ver a
falba; 3. kihajt [állatot], kiterel;
4. megkel, gennyesedik

akadiemiekku
akadiemiek|ku (-an, -kua; -koi) fn
akadémikus
akadiemien rtlan mn akadémiai
akadiemi|i (-en, -edu; -eloi) fn akadémia; Tiedo~i Tudományos Akadémia
akadiemi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
akadémiai
akak|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
házas, nős
akardion (-an, -ua; -oi) fn harmonika
akasi|i (-en, -edu; -eloi) fn akácfa,
akác
akkiloiččemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
megőrzés, megtartás
akkiloičend|u (-an, -ua; -oi) fn megőrzés, megtartás
akkiloiču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
megőrzés, megtartás
akkiloi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
megtart, megőriz
akkoin rtlan mn női; ~ paginat
női pletykálkodás
akkord|u (-an, -ua; -oi) fn akkord,
hangzat
ak|ku (-an, -kua; -koi) fn 1. aszszony, feleség, nej; mužikku da
~ku férj és feleség; 2. anyóka,
anyó; ukko da ~ku apóka és
anyóka
akkumuľuator|u (-an, -ua; -oi) fn
akkumulátor
akkuzatiiv|u (-an, -ua; -oi) fn
akkuzatívusz, tárgyeset
akrobuat|tu (-an, -tua; -toi) fn akrobata
aksiom|u (-an, -ua; -oi) fn axióma
aktiiv|at (-oin, -oi) plur fn részvény
aktiivi|ne (-zen, -stu; -zii) mn aktív, tevékeny, cselekvő
aktiivizesti hsz tevékenyen, aktívan, cselekvően
aktiiv|u (-an, -ua; -oi) fn aktív / cselekvő mód [nyelvtan]; ~u da passiivu aktív és passzív / cselekvő
és szenvedő igemód
akťour|u (-an, -ua; -oi) fn színész
akt|u I (-an, -ua; -oi) fn akta
akt|u II (-an, -ua; -oi) fn felvonás
aktuali (-n, -i; -loi) fn aktualitás,
időszerűség
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aktuali|ne (-zen, -stu; -zii) mn aktuális, időszerű
aku I msz hátha, meglehet
aku II nm milyen, minő; ~ on vilu! milyen hideg van! ~ nagrattau! milyen nevetséges!
akustiek|ku (-an, -kua; -koi) fn
akusztika
akvareeli (-n, -i; -loi) fn vízfestmény, akvarell
akvuarium|u (-an, -ua; -oi) fn akvárium
al I hsz alatta, alul
al II (+ gen) vmi alatt; muan ~
föld alatt
al|a (-an, -ua; -oi) fn (tudomány-)
terület, szakterület
alah hsz le, lefelé, lentre, alulra
alahači hsz lent, lenn, alul
alaha|ine (-zen, -stu; -zii) mn alsó, lenti
alahakse hsz le, lefelé, lentre, alulra
alahan hsz lent, lenn, alul
alahpäi hsz le, lefelé, lentre, alulra
ala||igä|ine (-zen, -stü; -zii) mn kiskorú
ala|ine (-zen, -stu; -zii) fn kötött
kesztyű
alalleh hsz percenként, pillanatonként, percről-percre
alalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1. módszeres, tervszerű; 2. állandó
alang|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. alföld,
síkság; 2. völgy
alasto|i (-man, -mua; -mii) mn csupasz
alazekse (+ gen) nu vminek a hatalmába
alazennu (+ gen) nu vminek a hatalmában
albans|u (-an, -ua; -oi) fn albán
aľbom (-an, -ua; -oi) fn album
albuaniela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
albán
albuaniela|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn 1. albániai; 2. albán
albuanien rtlan mn 1. albániai; 2.
albán; ~ kieli albán nyelv
Albuani|i (-en, -edu) fn Albánia
al|do (-lon, -duo; -doloi) fn hullám
alemba kf hsz lejjebb
alemb|i (-an, -ua; -ii) kf mn lejjebbi

alguperä
alendet|tu (-un, -tuu; -tuloi) in lecsökkentett
alend|ua (-an, -au; -etah) verb letör, lever [erejében csökkent]
alenemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn csökkenés, lecsökkenés, süllyedés, lesüllyedés
alenend|u (-an, -ua; -oi) fn csökkenés, lecsökkenés, süllyedés, lesüllyedés
ale|ta (-nen, -nou; -tah) verb lelohad
alevu|o (-n, -u; -tah) verb lenyugszik, megnyugszik, lecsillapodik
alevut|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb lenyugtat, megnyugtat, lecsillapít
alevut|tua (-an, -tau; -etah) verb lenyugtat, megnyugtat, lecsillapít
alga|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in kezdő
algajen (+ iness) nu kezdve, fogva, óta, -tól,-től; kolmes čuasus
~ három órától (kezdve)
algav|o (-on, -uo; -oloi) fn kezdet
algavu|o (-n, -u; -tah) verb kezdődik, elkezdődik, megkezdődik
algebr|u (-an, -ua; -oi) fn algebra
al|gu (-lun, -guu; -guloi) fn 1.
kezdet; 2. bevezetés, prológus
al|gua (-lan, -gau; -letah) verb 1.
keletkezik, létrejön, kialakul; 2.
kezd, megkezd, elkezd, hozzákezd
algu||aiga|ine (-zen, -stu; -zii) mn
őseredeti, kezdeti
algu||aineh (-en, -tu; -ii) fn 1. elem,
alkotóelem, alkotórész, komponens; 2. elem [kémiai]; ~ien sistiemalline järjestüs elemek periódusos rendszere
al|guakseh (-lammos, -gahes; -lattahes) refl verb kezdődik, elkezdődik, megkezdődik
alguh||pani|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
alapító, megalapító
alguh||pan|o (-on, -uo; -oloi) fn kezdeményezés
algu||kanda|ine (-zen, -stu; -zii) mn
ősi, ősrégi
algu||läht|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn kezdet, kindulás(i alap)
algu||per|ä (-än, -iä; -ii) fn származás, eredet

alguperäine
algu||perä|ine (-zen, -stü; -zii) mn
törzsökös, ősi, bennszülött
algu||san|a (-an, -ua; -oi) fn bevezetés, prológus
algu||san|at (-oin, -oi) plur fn bevezetés [fogalmazvány], előszó
algu||süü (-n, -dü; -löi) fn ok, indok, indíték, ürügy
algu||ti|edo (-ijon, -eduo, -edoloi)
fn tájékozottság
algu||til|a (-an, -ua; -oi) fn helyzet, pozíció
algu||variant|u (-an, -ua; -oi) fn
szövegvázlat, szövegtervezet
ali|n (-man, -mua; -mii) mn alsó,
lenti
alist|ua (-an, -au; -etah) verb alárendel
alistumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn megadás, feladás, kapituláció
alistund|u (-an, -ua; -oi) fn megadás, feladás, kapituláció
alistu|o (-n, -u; -tah) verb rááll, ráhagy, beleegyezik
alkogouli||- I et alkoholos, szeszes
alkogouli II (-n, -i; -loi) fn alkohol,
szesz
alkogouliek|ku (-an, -kua; -koi) fn
alkoholista, iszákos
allatiiv|u (-an, -ua; -oi) fn allatívusz
alle I hsz alá, alulra
alle II (+ gen) vmi alá; kravatin
~ az ágy alá
alle||kirjutand|u (-an, -ua; -oi) fn
aláírás
alle||kirjuttami|ne (-zen, -stu; -zii)
fn aláírás
alle||kirjutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
aláírás
alle||viiv|ata (-uan, -uau; -atah) verb
aláhúz
allus hsz kezdetben, először, eleinte
aloveh (-en, -tu; -ii) fn terület, övezet, zóna
alovehelli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
területi, territoriális
aľpinist|u (-an, -ua; -oi) fn hegymászó, alpinista
alpäi (+ gen) nu alól; muan ~ a
föld alól ◊ nenän ~ az orra alatt
altari (-n, -i; -loi) fn oltár ◊ panna ~le feláldoz vmit vminek az
oltárán
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altari||stol|a (-an, -ua; -ii) fn oltár
alternatiiv|u (-an, -ua; -oi) fn alternatíva
aľumiini|i (-en, -edu; -eloi) fn alumínium
aľumiini||bumuag|u (-an, -ua; -oi)
fn alumíniumfólia
aľumiini|ne (-zen, -stu; -zii) mn
alumínium
alu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn alap, alapzat, fundamentum
alust|u (-an, -ua; -oi) fn alap [építészet], alapzat, fundamentum, talapzat, lábazat
aluži|n (-men, -ndu; -mii) fn 1. alap
[építészet], alapzat, talapzat, lábazat; paččahan ~n az oszlop
lábazata; kivi~n kőalap; 2. üllő,
ambumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn lövöldözés
am|buo (-mun, -buu; -mutah) verb
lő, kilő, lelő, meglő, rálő
am|buokseh (-mummos, -buhes;
-mutahes) refl verb agyonlövi magát
amburija|ine (-zen, -stu; -zii) fn darázs
amerikans|u (-an, -ua; -oi) fn amerikai
amierikan rtlan mn amerikai; ~
manner amerikai földrész / kontinens
amierikkala|ine I (-zen, -stu; -zii)
fn amerikai
amierikkala|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn amerikai
Amierik|ku (-an, -kua) fn Amerika
ammatilli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
professzionális, profi, hivatásos
ammatillizesti hsz hivatásszerűen,
professzionálisan, profi módra
ammat|ti (-in, -tii; -tiloi) fn képesítés, képzettség; suaha ~ti képesítést szerez
ammatti||liit|to (-on, -tuo; -toloi)
fn szakszervezet
ammatti||mie|s (-hen, -stü; -hii) fn
szakember, vminek a szakértője
ammatti||ner|o (-on, -uo; -oloi) fn
képesítés, képzettség
ammatti||nero|ine (-zen, -stu; -zii)
mn képesített, képzett; ~ine ruadai képesített / képzett dolgozó

andavumine
ammatti||opist|o (-on, -uo; -oloi)
fn tanintézet, képzőintézet
ammui hsz rég, régen, hajdanán,
egykor
ammu|ine (-zen, -stu; -zii) mn 1.
ősi, régi, hajdani, egykori; ~zis
aijois régóta; 2. iménti, előző,
előbbi
ammuld|ua (-an, -au; -etah) verb
mer, kimer, merít, mereget
ammund|u (-an, -ua; -oi) fn lövés,
(fegyver)tűz, tüzelés
ammundu||huonu|s (-ksen, -stu;
-ksii) fn céllövölde, lövölde
ammundu||zual|u (-an, -ua; -oi) fn
céllövölde, lövölde
ammundu||tarbeh|et (-ien, -ii) plur
fn fegyverzet
ammundu||vehkeh (-en, -tü; -ii) fn
löveg, ágyú
ammundu||vehkeh|et (-ien, -ii) plur
fn fegyverzet
ammundu||vehkeh||varast|o (-on,
-uo; -oloi) fn arzenál, fegyvertár
amnisti|i (-en, -edu; -eloi) fn kegyelem, amnesztia
amnistiirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb kegyelmez, megkegyelmez
ampul|u (-an, -ua; -oi) fn ampulla
amuliet|tu (-an, -tua; -toi) fn amulett
anahronizm|u (-an, -ua; -oi) fn anakronizmus
analiziiruičend|u (-an, -ua; -oi) fn
analizálás, elemzés
analizirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
analizál, elemez, vizsgál
ananas|su (-an, -sua; -soi) fn ananász
ananassu||puu (-n, -du; -loi) fn ananászfa
anarhi|i (-en, -edu; -eloi) fn anarchia
anarhizm|u (-an, -ua; -oi) fn
anarchizmus
anatoumi|i (-en, -edu; -eloi) fn anatómia
andami|ne (-zen, -stu; -zii) fn kiadás, átadás
andam|u (-an, -ua; -ii) fn ajándék,
adomány
andavumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
megadás, feladás, kapituláció

andavundu
andavund|u (-an, -ua; -oi) fn megadás, feladás, kapituláció
andavu|o (-n, -u; -tah) verb 1. adatik, adódik; 2. megadja magát,
kapitulál
andiekse||an|do (-non, -duo; -doloi) fn könyörület, kegyelem, irgalom
andila|s (-han, -stu; -hii) fn menyasszony, mátka, ara
an|do (-non, -duo; -doloi) fn kiadás, átadás
an|dua (-nan, -dau; -netah) verb 1.
ad, kiad, átad, nyújt, átnyújt; 2.
visszaad, visszajuttat, visszatérít,
visszaküld; 3. felad, kiad; ~dua
kodiurokat házi feladatot felad; ~dua ruado munkát kiad
an|duakseh (-nammos, -dahes; -netahes) refl verb 1. adatik, adódik;
2. kiemelkedik, kiugrik [méretben], kimagasodik, kiáll [felfelé]
anekdout|tu (-an, -tua; -toi) fn
anekdota, adoma; sanella ~toi
anekdotákat / adomákat mesél
angličuan|u (-an, -ua; -oi) fn angol
angliela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
angol
angliela|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
1. angliai; 2. angol
anglien rtlan mn 1. angliai; 2. angol; ~ kieli angol nyelv
Angli|i (-en, -edu) fn Anglia
anheli (-n, -i; -loi) fn angyal; taivahan ~t a menny / az ég angyalai
animi nm semmi
ankiet|tu (-an, -tua; -toi) fn kérdőív
anna msz hadd, hagy
annand|u (-an, -ua; -oi) fn kiadás,
átadás
anno|s (-ksen, -stu; -ksii) fn adag,
dózis
anomuali|i (-en, -edu; -eloi) fn anomália
ansambľ|u (-an, -ua; -oi) fn együttes; folkluoru~u folklóregyüttes
antenn|u (-an, -ua; -oi) fn antenna
antikvuari|ne (-zen, -stu; -zii) mn
antikvár
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antikvuar|u (-an, -ua; -oi) fn régiségkereskedő
anti||siklon (-an, -ua; -oi) fn anticiklon
antounim|u (-an, -ua; -oi) fn antonima
antropolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn
antropológia
antropoloug|u (-an, -ua; -oi) fn
antropológus
anuafem|u (-an, -ua; -oi) fn átok,
szitok
anualiz|u (-an, -ua; -oi) fn analízis, elemzés, vizsgálat
aort|u (-an, -ua; -oi) fn aorta
aparuat|tu (-an, -tua; -toi) fn 1.
apparátus; valdivon ~tu állami
apparátus; 2. készülék; kuullo~tu hallókészülék
apeľsiin|u (-an, -ua; -oi) fn narancs
apeľsiinu||puu (-n, -du; -loi) fn narancsfa
apendiks|u (-an, -ua; -oi) fn vakbél, féregnyúlvány
aplodiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
tapsol
aplodisment|at (-oin, -oi) plur fn
taps
apostol|u (-an, -ua; -oi) fn apostol
appendisiit|tu (-an, -tua; -toi) fn
vakbélgyulladás
ap|pi (-in, -pii; -piloi) fn após
aptiek|ku (-an, -kua; -koi) fn patika, gyógyszertár
arbail|la (-en, -ou; -lah) verb 1. jósol, jövendöl, megjósol; 2. kitalál, eltalál
arbailtav|u (-an, -ua; -ii) in lehető, lehetséges, elképzelhető
arbailu (-n, -u; -loi) fn jóslás, jövendölés
arbait|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
felad; ~ella arbaitus rejtvényt
felad
arbait|tua (-an, -tau; -etah) verb felad; ~tua arbaitus rejtvényt felad
arbaitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn találós kérdés
arbavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn vminek a megfejtése
ar|bu (-van, -bua; -boi) fn sorsjáték, szerencsejáték

arifmietiekku
arbuamat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn váratlan, megjósolhatatlan
arbuami|ne (-zen, -stu; -zii) fn vminek a megfejtése
arbuand|u (-an, -ua; -oi) fn vminek a megfejtése
arbuuz|u (-an, -ua; -oi) fn görögdinnye
arestant|u (-an, -ua; -oi) fn fogoly,
rab
arest|u (-an, -ua; -oi) fn 1. letartóztatás, őrizetbevétel; 2. fogság,
őrizet
arestui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
letartóztat, elfog
arf|u (-an, -ua; -oi) fn hárfa; soittua ~al hárfán játszik, hárfázik
argentiinala|ine I (-zen, -stu; -zii)
fn argentin
argentiinala|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn 1. argentínai; 2. argentin
argentiinan rtlan mn 1. argentínai; 2. argentin
Argentiin|u (-an, -ua) fn Argentína
argentins|u (-an, -ua; -oi) fn argentin
ar|gi (-ren, -gie; -giloi) fn hétköznapiság
argi||ol|o (-on, -uo; -oloi) fn hétköznapiság
argi||päivä|ine (-zen, -stü; -zii) mn
hétköznapi, prózai
ar|gu (-ran, -gua; -goi) mn félénk,
bátortalan
argu||tundo|ine (-zen, -stu; -zii) mn
érzékeny, kényes; ~ine küzümüs
érzékeny / kényes kérdés
arheolougielli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn archeológiai, régészeti; ~ne
löüdö régészeti lelet
arheolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn
archeológia, régészet
arheoloug|u (-an, -ua; -oi) fn archeológus, régész
arhiiv|u (-an, -ua; -oi) fn levéltár
arhitektor|u (-an, -ua; -oi) fn építész
arhitektuur|u (-an, -ua; -oi) fn építészet
arien|u (-an, -ua; -oi) fn aréna, porond, küzdőtér
arifmietiek|ku (-an, -kua; -koi) fn
számtan

armahasti
armahasti hsz gyöngéden
armaht|ua (-an, -au; -etah) verb
megkegyelmez, kegyelmez
armahtu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
kegyelem, amnesztia
arma|s (-han, -stu; -hii) mn kedves
armastel|la (-en, -ou; -lah) verb becéz, dédelget, szeretget
armastelu (-n, -u; -loi) fn kedvesség, nyájasság, gyöngédség, szívélyesség
armast|ua (-an, -au; -etah) verb
szeret, kedvel
armastu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
szeretet; 2. szerelem
armieniela|ine I (-zen, -stu; -zii)
fn örmény
armieniela|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn 1. örményországi; 2. örmény
armienien rtlan mn 1. örményországi; 2. örmény; ~ kieli örmény nyelv
Armieni|i (-en, -edu) fn Örményország
armi|i (-en, -edu; -eloi) fn hadsereg
arm|o (-on, -uo; -oloi) fn kedvesség, nyájasság, gyöngédség, szívélyesség
armoit|oi I (-toman, -tomua; -tomii) fn árvagyerek
armoit|oi II (-toman, -tomua; -tomii) mn árva
aromuat|tu (-an, -tua; -toi) fn aroma, illat
arteli (-n, -i; -loi) fn 1. társaság; 2.
társulat
artilerist|u (-an, -tua; -toi) fn tüzér
artilierien rtlan mn tüzérségi
artilieri|i (-en, -edu; -eloi) fn tüzérség
artist|u (-an, -ua; -oi) fn művész;
rahvahalline ~u népművész
artistu||jouk|ko (-on, -kuo; -koloi)
fn társulat, színtársulat
aruabien rtlan mn arab; ~ kieli
arab nyelv
aruab|u (-an, -ua; -oi) fn arab
ar|vata (-buan, -buau; -vatah) verb
elárul; ~vata peittomieli titkot
elárul
arvaten msz bizonyára, biztosan,
nagy valószínűség szerint
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arv|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. érték;
2. érdem; 3. önérzet; 4. méltóság
arvo|ine (-zen, -stu; -zii) mn kiérdemelt, megérdemelt
arvok|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
1. értékes; 2. jelentős, kiemelkedő, tekintélyes; 3. kiérdemelt,
megérdemelt
arvokkahan||nägö|ine (-zen, -stü;
-zii) mn komoly, jelentős, jelentékeny
arvokkahasti hsz méltóságteljesen, méltósággal
arvo||miär|ü (-än, -iä; -ii) fn kritérium
arvon||an|do (-non, -duo; -oloi) fn
tisztelet, megbecsülés
arvo||nim|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn
rang, cím, tiszteletbeli cím
arvo||rua|do (-von, -duo; -doloi)
fn érdem
arvo||san|a (-an, -ua; -oi) fn osztályzat, érdemjegy
arvos||piend|ü (-än, -iä; -ii) fn tisztelet, megbecsülés, nagyra becsülés
arvos||piettäv|ü (-än, -iä; -ii) in
megérdemelt
arvosteli|i I (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
bíráló, kritikus
arvosteli|i II (-jan, -jua; -jii/-joi)
in kritikus
arvostel|la (-en, -ou; -lah) verb bírál, megbírál, elbírál, kritizál
arvostellen hsz kritikusan
arvostelu (-n, -u; -loi) fn bírálat,
kritika
arvostelu||kun|du (-nan, -dua; -dii)
fn zsüri, értékelőbizottság
arvostet|tu (-un, -tuu; -tuloi) in megérdemelt
arvost|ua (-an, -au; -etah) verb megbecsül, felbecsül, értékel, felértékel
arvostu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn megítélés
arvožu|s (-on, -ttu; -ksii) fn 1. önérzet; 2. méltóság
arvo||te|go (-von, -guo; -goloi) fn
érdem
arvo||valda|ine (-zen, -stu; -zii) mn
1. tekintélyes; 2. mérvadó; ~ine
mieli mérvadó vélemény

astrolougu
arvo||val|du (-lan, -dua; -doi) fn tekintély; menettiä ~du elveszti a
tekintélyét
arvo||vallalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
1. tekintélyes; 2. mérvadó; ~ne
mieli mérvadó vélemény
asfaľtiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
aszfaltoz, leaszfaltoz
asfaľtiiruit|tu (-un, -tuu; -tuloi) in
aszfaltozott, leaszfaltozott
asfaľt|u (-an, -ua; -oi) fn aszfalt
askel (-en, -du; -ii) fn lépés; luadie ~ edehpäi tesz egy lépést
előre; enzi ~et az első lépések /
próbálkozások ◊ joga ~el minden lépésre, lépten-nyomon; ~
~el lépésről lépésre
askiet|tu (-an, -tua; -toi) fn aszkéta
aspekt|u (-an, -ua; -oi) fn 1. nézőpont, aspektus; 2. igeaspektus, igeszemlélet, igealak; imperfektualline ~u folyamatos igeszemlélet
/ igealak; perfektualline ~u befejezett igeszemlélet / igealak
aspirin (-an, -ua; -oi) fn aszpirin
assimiliirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb asszimilál
assimiliirui|jakseh (-čemmos, -ččehes; -jahes) refl verb asszimilálódik
assistent|u (-an, -ua; -oi) fn segéd,
asszisztens
assistiirui|a (-čen, -ččou; -jah) verb
asszisztál, segédkezik
assortiment|u (-an, -ua; -oi) fn áruválaszték
assosiati|i (-en, -edu; -eloi) fn aszszociáció, gondolattársítás
assosiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
asszociál
astavoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
boronál, elboronál
astav|u (-an, -ua; -oi) fn borona
ast|e (-ien, -ettu; -ieloi) fn fok [mérték], fokozat
asteik|ko (-on, -kuo; -koloi) fn beosztás, lépték, skála
aste||škuap|pu (-an, -pua; -poi) fn
tálalószekrény, ebédlőszekrény,
kredenc
astm|a (-an, -ua; -oi) fn asztma
astroloug|u (-an, -ua; -oi) fn asztrológus

astru
astr|u (-an, -ua; -oi) fn őszirózsa,
krizantém
astundu||ta|ba (-van, -bua; -boi) fn
vkinek a járása, járásmódja
astu|o (-n, -u; -tah) verb 1. lép, lépdel, lépked, jár, járkál; ~ iellehpäi! lépj tovább! 2. halad, megy;
3. kimegy, elmegy, kijön, eljön
vhonnan, távozik
azemo||san|a (-an, -ua; -oi) fn névmás
azem|u (-an, -ua; -oi) fn pályaudvar, állomás; raudutie~u vasútállomás
azerbaiǯans|u (-an, -ua; -oi) fn azeri, azerbajdzsán
azerbaiǯuanala|ine I (-zen, -stu;
-zii) fn azeri, azerbajdzsán
azerbaiǯuanala|ine II (-zen, -stu;
-zii) mn 1. azerbajdzsáni; 2. azeri,
azerbajdzsán
azerbaiǯuanan rtlan mn 1. azerbajdzsáni; 2. azeri, azerbajdzsán
Azerbaiǯuan|u (-an, -ua) fn Azerbajdzsán
azetand|u (-an, -ua; -oi) fn 1. megállítás; 2. vminek az összeállítása, összeszerelés
azet|ellakseh (-telemmos, -telehes;
-ellahes) refl verb megáll, leáll
azettami|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1.
megállítás; 2. vminek az összeállítása, összeszerelés
azettumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
megállítás
azet|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
kirak, kitesz; 2. beállít, beszabályoz, behangol; 3. megállít, leállít
azet|tuo (-un, -tuu; -utah) verb megáll; čuasut ~uttih megállt az
óra
azetund|u (-an, -ua; -oi) fn megállítás
azetu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1. megállítás; 2. vminek az összeállítása, összeszerelés
azetus||koht|u (-an, -ua; -ii) fn megálló, megállóhely
aziaat|tu (-an, -tua; -toi) fn ázsiai
[ember]
azien||hoida|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn ügynök
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azien||tiedä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn
szakértő
azien||vedä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn
ügynök
azi|i (-en, -edu; -eloi) fn 1. dolog,
munka, tennivaló; 2. tény
azii||bumuag|u (-an, -ua; -oi) fn űrlap
azii||huol|do (-lon, -duo; -doloi) fn
ügynökség
aziiniek|ku (-an, -kua; -koi) fn ügynök
azu|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn szerző
azumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn alapítás, felépítés, felállítás, elkészítés
azund|u (-an, -ua; -oi) fn alapítás,
felépítés, felállítás, elkészítés
azu|o (-n, -u; -tah) verb csinál, végez vmit, tesz, készít, megcsinál, elkészít
ateist|u (-an, -ua; -oi) fn ateista
ateizm|u (-an, -ua; -oi) fn ateizmus
atelee (-n, -du; -loi) fn műhely
atkal I (-an, -ua; -oi) fn szomorúság, bú, bánat, búbánat
atkal II (-an, -ua; -oi) mn szomorú, bús, bánatos
atkalah hsz szomorúan, búsan, bánatosan
atkalasti hsz szomorúan, búsan, bánatosan
atkalažu|s (-on, -ttu; -ksii) fn szomorúság, bú, bánat, búbánat
atkaloi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
szomorkodik, búsul, bánkódik
atkaloi|jakseh (-čemmos, -ččehes;
-jahes) refl verb búslakodik, búsul, szomorkodik
atkalu|s (-on, -ttu; -zii) fn bú, bánat, búbánat, szomorúság
atlas|su I (-an, -sua; -soi) fn atlasz, térképatlasz; avtotien~su
autóatlasz
atlas|su II (-an, -sua; -soi) fn atlasz [szövet]; atlaszselyem
atletiek|ku (-an; -kua; -koi) fn atlétika
atliet|tu (-an, -tua; -toi) fn atléta
atmosfier|u (-an, -ua; -oi) fn atmoszféra, légkör; Muan ~u a
Föld légköre / atmoszférája

avtohuoldo
atom (-an, -ua; -oi) fn atom
atribuut|tu (-an, -tua; -toi) fn jelző
attraksion (-an, -ua; -oi) fn attrakció, mutatvány
augiv|o (-on, -uo; -oloi) fn tér [közterület]
autta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn segítő, segítőtárs, segéd
auttamat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn reménytelen
aut|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
ráhat, befolyásol; 2. megsegít,
kisegít
avai|n (-men, -ndu; -mii) fn kulcs
av|ata (-uan, -uau; -atah) verb 1.
kinyit, felnyit; 2. lecsupaszít, lemeztelenít, födetlenné tesz; 3. elárul
avavu|o (-n, -u; -tah) verb 1. nyílik, kinyílik; 2. lemeztelenedik,
kivetkőzik
avia||pošt|u (-an, -ua; -ii) fn légiposta
aviati|i (-en, -edu; -eloi) fn repülésügy, légügy
avoi isz ej, hej, ejha, jaj, hű, hűha
avokuad|o (-on, -uo; -oloi) fn avokadó
avokuado||puu (-n, -du; -loi) fn
avokadófa
avstraliis|u (-an, -ua; -oi) fn ausztrál
avstriela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
osztrák
avstriela|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
1. ausztriai; 2. osztrák
avstrien rtlan mn 1. ausztriai; 2.
osztrák
Avstri|i (-en, -edu) fn Ausztria
avstriis|u (-an, -ua; -oi) fn osztrák
avstrualien rtlan mn 1. ausztráliai; 2. ausztrál
Avstruali|i (-en, -edu) fn Ausztrália
avstrualila|ine I (-zen, -stu; -zii)
fn ausztrál
avstrualila|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn 1. ausztráliai; 2. ausztrál
avt|o (-on, -uo; -oloi) fn gépkocsi,
autó
avto||huol|do (-lon, -duo; -doloi) fn
autószervíz, gépkocsiszervíz

avtomašin
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avto||mašin (-an, -ua; -oi) fn gépkocsi, autó
avtomuatilli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn önműködő, automatikus
avtomuat|tu (-an, -tua; -toi) fn 1.
automata; 2. géppisztoly
avtonoumi|i (-en, -edu; -eloi) fn
önrendelkezés, autonómia; kanzalline ~i nemzeti önrendelkezés / autonómia
avtonoumi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
autonóm
avto||zavod|u (-an, -ua; -oi) fn autógyár, autóüzem
avtou||bus|su (-an, -sua; -soi) fn
autóbusz, busz; nosta ~sah autóbuszra / buszra ül; linnoinväline ~su helyközi autóbusz /
busz
avuami|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1.
nyitás, kinyitás; 2. elárulás; 3.
kiadása, kiszolgáltatása vkinek
avuand|u (-an, -ua; -oi) fn nyitás,
kinyitás
avuari|i (-en, -edu; -eloi) fn üzemzavar, meghibásodás
avun||an|do (-non, -duo; -doloi) fn
segély, segítség
avun||tarvičči|i (-jan; -jua; -jii/ -joi)
mn gyámoltalan, elesett, tehetetlen
avut|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn gyámoltalan, elesett, tehetetlen
avvoi hsz nyilvánosan
avvoi||mieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
szívből jövő, őszinte
avvoi||mielizesti hsz nyíltan, nyiltszívűen, őszintén
avvoi||südämelli|ne (-zen, -stü; -zii)
mn természetes, valódi, őszinte,
igazi
avvona|ine (-zen, -stu; -zii) mn 1.
nyitott; 2. nyilvános, nyílt; 3. természetes, természeti; 4. tisztességes
avvonažu|s (-on, -ttu; -ksii) fn tisztesség
avvo||päč|či (-in, -čii; -čilöi) fn kandalló
avvožu|s (-on, -ttu; -ksii) fn 1.
nyitottság, nyíltság; 2. nyilvánosság

B

barrikuad|u (-an, -ua; -oi) fn barikád; luadie ~oi barikádot emel
basketbol (-an, -ua; -oi) fn kosárlabda; kižata ~ah kosárlabdázik
basketbolist|u (-an, -ua; -oi) fn kosárlabdázó, kosaras [sportoló]
bassu (-n, -u; -loi) fn basszus, baszszushang
bassu||iän|i (-en, -dü; -ii) fn baszszus, basszushang
bazari (-n, -i; -loi) fn 1. vásár; 2.
piac; 3. bazár
baziliek|ku (-an, -kua; -koi) fn bazilika
batаr|ei (-ien, -iedu; -ieloi) fn üteg;
jügei ~ei nehézüteg; ilmu~ei légiüteg
baton (-an, -ua; -oi) fn büfékenyér,
zsúrkenyér
ba|ugu (-vvun, -uguu; -uguloi) fn
csapódás, csattanás
bauhu|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in morajló
bauhu|o (-n, -u; -tah) verb 1. pezseg, forr; 2. morajlik
bauhu|ta (-on, -ou; -tah) verb 1.
pezseg, forr; 2. morajlik
beľgiela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
belga
beľgiela|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
1. belgiumi; 2. belga
beľgien rtlan mn 1. belgiumi; 2.
belga
Beľgi|i (-en, -edu) fn Belgium
beľgiis|u (-an, -ua; -oi) fn belga
belletristiekalli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn szépirodalmi
belletristiek|ku (-an, -kua; -koi) fn
szépirodalom
beloruussien rtlan mn 1. fehéroroszországi, belorussziai; 2. fehérorosz, belorusz
Beloruussi|i (-en, -edu) fn Fehéroroszország, Belorusszia
beloruus|su (-an, -sua; -soi) fn fehérorosz, belorusz
benzin (-än, -iä; -öi) fn benzin
benzin||kolonk|u (-an, -ua; -oi) fn
benzinkút
beśod|u (-an, -ua; -oi) fn beszélgetés, társalgás
beśodui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
beszélget, társalog

bagaž|u (-an, -ua; -oi) fn pogygyász
bajari (-n, -i; -loi) fn bojár, főnemes, nagyúr, úr, uraság
bajarin||ak|ku (-an, -kua; -koi) fn
bojárasszony, úrnő
baklažuan|u (-an, -ua; -oi) fn padlizsán
balalaik|ku (-an, -kua; -koi) fn balalajka; soittua ~al balalajkán
játszik
baleriin|u (-an, -ua; -oi) fn balerina
baliet|tu (-an, -tua; -toi) fn balett;
klassiilline ~tu klasszikus balett
balki (-n, -i; -loi) fn gerenda, cölöp; sillan ~t hídgerendák, hídcölöpök
ball|u (-an, -ua; -oi) fn osztályzat,
érdemjegy
balluad|u (-an, -ua; -oi) fn ballada
balovniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
kópé, imposztor
banderouli (-n, -i; -loi) fn küldemény
bandiit|tu (-an, -tua; -toi) fn bandita, rabló, gengszter
bankiet|tu (-an, -tua; -toi) fn bankett, estély, díszebéd
bank|u I (-an, -ua; -oi) fn bank;
siästiä / pidiä dengoi ~as pénzt
bankban tart
bank|u II (-an, -ua; -oi) fn konzervdoboz
banuan|u (-an, -ua; -oi) fn banán
banuanu||puu (-n, -du; -loi) fn banánfa
baraban (-an, -ua; -oi) fn dob; lüvvä ~ah dobol, üti a dobot
barabanah||perga|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn dobos
barabuani|e (-n, -u; -tah) verb dobol
barčo|i (-in, -idu; -loi) fn sóska
bard|u (-an, -ua; -oi) fn dalnok, dalköltő, bárd [költő]
bariš|šu (-an, -šua; -šoi) fn nyereség, haszon, profit
baroumetr|u (-an, -ua; -oi) fn barométer

beton
beton (-an, -ua; -oi) fn beton
biatlon (-an, -ua; -oi) fn biatlon, sílövészet
Bibli|i (-en, -edü; -elöi) fn Biblia;
~i on kaikis lugiettavu kniigu
a Biblia a legolvasottabb könyv
bibliotiekkari (-n, -i; -loi) fn könyvtáros
bibliotiek|ku (-an, -kua; -koi) fn
könyvtár
bifšteks|u (-an, -ua; -oi) fn bifsztek
biitum (-an, -ua; -oi) fn bitumen
biliet|tü (-än, -tiä; -töi) fn 1. jegy,
belépőjegy; 2. jegy, menetjegy
binokli (-n, -i; -loi) fn látcső
bio||fiiziek|ku (-an, -kua; -koi) fn
biofizika
bio||hiimi|i (-en, -edu; -eloi) fn biokémia
biolougielli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
biológiai
biolougien rtlan mn biológiai
biolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn biológia
bioloug|u (-an, -ua; -oi) fn biológus
bis! kl hogy volt! újra!
bjur|o (-on, -uo; -oloi) fn iroda
[szervezet], hivatal [szervezet]
bjurokratizm|u (-an, -ua; -oi) fn
bürokratizmus
bjurokruati|i (-en, -edu; -eloi) fn
bürokrácia [szervezet], hivatali
apparátus
bjurokruatilli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn bürokratikus
bjurokruat|tu (-an, -tua; -toi) fn
bürokrata
blank|u (-an, -ua; -oi) fn űrlap,
blanketta
blef|fu (-an, -fua; -foi) fn szédítés,
nagyzolás, blöff
blezni|e (-n, -ü; -täh) verb csillog,
ragyog, fénylik; silmät ~täh ragyog(nak) a szeme(i)
bloigeh (-en, -tu; -ii) fn zúgás, kongás, csendülés; kellon ~ harangzúgás
bloknout|tu (-an, -tua; -toi) fn jegyzettömb, jegyzetfüzet
bluaznit|tua (-tau) verb tűnik, rémlik
bluazn|u (-an, -ua; -oi) fn tökfilkó, bolond
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bľuudečk|u (-an, -ua; -oi) fn csészealj, kistányér
-bo ut 1. hát, de hát, nos; 2. íme,
ím, lám
bo|ba I (-van, -bua; -bii) fn bab
bo|ba II (-van, -bua; -bii) fn játékszer, játék
boba||rok|ku (-an, -kua; -kii) fn
bableves
bodrend|ua (-an, -au; -etah) verb
felélénkít, felfrissít
bohatteri (-n, -i; -loi) fn dalia, lovag, vitéz
bohat|tu I (-an, -tua; -toi) fn gazdag
bohat|tu II (-an, -tua; -toi) mn gazdag
bohat|tuo (-un, -tuu; -utah) verb
gazdagodik, meggazdagodik
bohatu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn gazdagság, kincs(ek)
bohatut|tua (-an, -tau; -etah) verb
gazdagít, meggazdagít
boiko|i (-in, -idu; -loi) mn talpraesett, ügyes
boikot|tu (-an, -tua; -toi) fn bojkott
boju||- I et hadi, harci, had||-, harc||boju II (-n, -u; -loi) fn harc, csata,
ütközet, viadal, küzdelem, tusa
bokkala|ine (-zen, -stu; -zii) mn
kívülálló, semleges
bok|ku (-an, -kua; -kii) fn 1. oldal
[testrész]; ~kih püstäü szúr az
oldala ◊ pehmittiä ~at összetöri vkinek a csontjait; ~ku ~as
kiini vállvetve; ~an al a közvetlen közelben; 2. oldal [vmelyik fél]; seizattuo täh ~kah erre az oldalra áll
boksu (-n, -u; -loi) fn ökölvívás,
boksz, bokszolás
boksuičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
ökölvívó, bokszoló
bokual|u (-an, -ua; -oi) fn serleg,
kehely, kupa
bolbet|tua (-an, -tau; -etah) verb fecseg, cseveg
boleľščiek|ku (-an, -kua; -koi) fn
szurkoló, drukker
bolguariela|ine I (-zen, -stu; -zii)
fn bolgár
bolguariela|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn 1. bulgáriai; 2. bolgár

brizgat
bolguarien rtlan mn 1. bulgáriai;
2. bolgár; ~ kieli bolgár nyelv
Bolguari|i (-en, -edu) fn Bulgária
bolguarin (-an, -ua; -oi) fn bolgár
boľničču||- I et kórházi
boľnič|ču II (-an, -čua; -čoi) fn
kórház
bomb|u (-an, -ua; -ii) fn bomba
borč|u (-an, -ua; -ii) fn birkózás
borčuičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
birkózó
borčui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
birkózik
boršči (-n, -i; -loi) fn borscs [káposztaleves]; keittiä ~i borscsot
főz
boš|ši (-in, -šii; -šiloi) fn kos, birka
botuaniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
botanikus
botuanik|ku (-an, -kua; -koi) fn botanika, növénytan
braziiliela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
brazil
braziiliela|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn 1. brazíliai; 2. brazil
braziilien rtlan mn 1. brazíliai; 2.
brazil
Braziili|i (-en, -edu) fn Brazília
braziľs|u (-an, -ua; -oi) fn brazil
bravo! kl bravó! nagyszerű! remek!
brei|jä (-čen, -ččöü; -jäh) verb borotvál, leborotvál, megborotvál
brei|jäkseh (-čemmös, -ččehes; -jähes) refl verb borotválkozik, megborotválkozik
brekot|tua (-an, -tau; -etah) verb
henyél, heverészik
briezgui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
utál
brigadiir|u (-an, -ua; -oi) fn brigádvezető, munkacsapatvezető
briguad|u (-an, -ua; -oi) fn brigád,
munkacsapat
brih|a (-an, -ua; -oi) fn ifjú, legény,
fiatalember
brihačču||igä (-ijän, -igiä; -igii) fn
kamaszkor
brihačču|ine (-zen, -stu; -zii) fn
kisfiú, fiú
briilot|tua (-an, -tau; -etah) verb
kinyújtóztatja magát, elnyúlik
brikiet|tü (-än, -tiä; -töi) fn brikett
brizg|at (-oin, -oi) plur fn permet

brizguo
brizgu|o (-n, -u; -tah) verb 1. lefröcsköl, fröcsköl; 2. fröccsen,
kifröccsen
brizgut|tua (-an, -tau; -etah) verb
1. fröcsköl, lefröcsköl; 2. fröcscsen, kifröccsen
britf|u (-an, -ua; -oi) fn borotva
brokkoli (-n, -i; -loi) fn brokkoli
brom (-an, -ua; -ii) fn bróm
broneviek|ku (-an, -kua; -koi) fn
páncélautó
bronz|u (-an, -ua; -ii) fn bronz
bros|su (-an, -sua; -sii) fn köles
brošk|u (-an, -ua; -ii) fn melltű,
bross
bruj|a (-an, -ua; -ii) fn 1. dolog,
tárgy; 2. holmi ◊ mibo ~ii tämä
on? ez meg micsoda? 3. eszköz
bröüžäht|iäkseh (-ämmös, -ähes;
-etähes) refl verb siet, fut, nekifut
buaba|ine (-zen, -stu; -zii) fn öregasszony, vénasszony, anyóka
buab|o (-an, -ua; -oloi) fn nagyanya, nagymama
buabo|i (-in, -idu; -loi) fn öregasszony, vénasszony, anyóka
buajit|tua (-an, -tau; -etah) verb
ringat
buajut|tua (-an, -tau; -etah) verb
elringat, álomba ringat
buak|ku (-an, -kua; -koi) fn tartály;
vezi~ku víztartály
bualu (-n, -u; -loi) fn bál
buar|u (-an, -ua; -oi) fn bár
buašń|u (-an, -ua; -oi) fn torony
buaťušk|u (-an, -ua; -oi) fn após
bučkaht|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes) refl verb siet, fut, nekifut
buďbet|tua (-an, -tau; -etah) verb
1. dünnyög; 2. mormol, mormog
buddizm|u (-an, -ua; -oi) fn buddhizmus
budilniek|at (-koin, -koi) plur fn
ébresztőóra, vekker
buhank|u (-an, -ua; -oi) fn vekni,
kenyérvekni
buhgalteri (-n, -i; -loi) fn könyvelő
buite I hsz állítólag
buite II ksz mintha
buitegu ksz mintha
buiteku ksz mintha
bukiet|tu (-an, -tua; -toi) fn csokor, virágcsokor, bukéta
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bukinist|u (an, -ua; -oi) fn antikvárius
bulaufk|u (-an, -ua; -oi) fn gombostű
buľdouzer|u (-an, -ua; -oi) fn bulldózer, talajgyalu, földgyalu
buľkahtel|lakseh (-emmos, -ehes;
-lahes) refl verb beleugrik, beleveti magát; ~lakseh vies vízbe
veti magát
buľkaht|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes) refl verb belepottyan,
beleesik; ~uakseh vedeh vízbe
pottyan
bulka|ine (-zen, -stu; -zii) fn zsemle, péksütemény
buľkehtu|o (-n, -u; -tah) verb belepottyan, beleesik
buľk|u (-an, -ua; -ii) fn lövedék,
fegyvergolyó, golyó
bumerang|u (-an, -ua; -oi) fn bumeráng
bumuagahi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
papír||bumuag|at (-oin, -oi) plur fn dokumentáció
bumuagu||- I et papír||bumuag|u II (-an, -ua; -oi) fn 1.
papír, papiros; 2. okmány, okirat, dokumentum
bumuagu||deng|at (-oin, -oi) plur
fn papírpénz, bankjegy
bumuagu||fuabriek|ku (-an, -kua;
-koi) fn papírgyár
bumuagu||salfietk|at (-oin, -oi) plur
fn papírszalvéta
bunt|u (-an, -ua; -oi) fn felkelés,
lázadás, zendülés
buntuičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
lázadó, zendülő, felkelő
bunuk|ku (-an, -kua; -koi) fn unoka
burbet|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
dünnyög; 2. mormol, mormog;
3. dörmög
burh|ata (-uan, -uau; -atah) verb
1. pezseg, forr; 2. morajlik
buri|sta (-zen, -zou; -stah) verb 1.
dünnyög; 2. mormol, mormog;
3. dörmög
burlak|ku (-an, -kua; -koi) fn hajóvontató
buržuilist|o (-on, -uo; -oloi) fn burzsoázia, polgárság

čerdakku
butafouri|i (-en, -edu; -eloi) fn kellék, tartozék
butilk|u (-an, -ua; -oi) fn palack,
üvegpalack, üveg [öblös]
butk|i (-en, -ie; -iloi) fn csatorna,
csővezeték, vezeték; kuabeli~i kábelcsatorna
butk|u (-an, -ua; -ii) fn 1. házikó,
bódé, kalyiba; 2. ól
buurak|ko (-on, -kuo; -koloi) mn
komor, borús
buuristu|o (-n, -u; -tah) verb elkomorodik, elborul
buurišk|o (-on, -kuo; -oloi) mn komor, borús
buus|at (-sien, -sii) plur fn üveggyöngysor, gyöngysor
bülletieni (-n, -i; -loi) fn szavazólap, választócédula
böbök|kü (-än, -kiä; -köi) fn bogár, rovar
börö|i (-in, -idü; -löi) fn bogár

Č
čagari (-n, -i; -loi) fn kisujj
čainiek|ku (-an, -kua; -koi) fn teáskanna
čak|ata (-kuan, -kuau; -atah) verb
beolvas
čak|ku (-an, -kua; -koi) fn szúnyog
čamodan (-an, -ua; -oi) fn bőrönd,
koffer
časoun|u (-an, -ua; -oi) fn kápolna
častušk|u (-an, -ua; -oi) fn csasztuska
čečeenien rtlan mn csecsen; ~ kieli
csecsen nyelv
čečens|u (-an, -ua; -oi) fn csecsen
čečevič|ču (-an, -čua; -čoi) fn lencse
čeehiela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
cseh
čeehiela|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
1. csehországi; 2. cseh
Čeehi|i (-en, -edu) fn Csehország
čelail|lakseh (-emmos, -ehes; -lahes) refl verb lubickol, pancsol
čempion (-an, -ua; -oi) fn bajnok
čempionuat|tu (-an, -tua; -toi) fn
bajnokság; muailman ~tu világbajnokság
čerdak|ku (-an, -kua; -koi) fn padlás

čeremisan
čeremisan mn mari, cseremisz; ~
kieli mari / cseremisz nyelv
čeremis|su (-an, -sua; -soi) fn mari, cseremisz
čerepuah|u (-an, -ua; -oi) fn teknősbéka
čeri (-n, -i; -löi) fn vonal, vonás
černil (-än, -iä; -öi) fn tinta
česnok|ku (-an, -kua; -koi) fn
fokhagyma
čičet|tiä (-än, -täü; -etäh) verb csicsereg
čiǯi (-n, -i; -löi) fn nénj, (az idősebb) nővér
čiek|ku (-an, -kua; -koi) fn csekk
čiep|pi (-in, -pii; -pilöi) fn láncolat
čigan (-an, -ua; -oi) fn cigány
čiganan rtlan mn cigány; ~ kieli
cigány nyelv
čihmerd|iä (-äü) verb szemerkél,
csöpög
čiho|i (-in, -idu; -loi) fn ribizli
čihv|u (-an, -ua; -oi) fn széngáz
čiidal|o (-on, -uo; -oloi) fn töpörtyű, pörc
čiin|u (-an, -ua; -oi) fn rang
čiit|e (-tien, -tiedü; -tielöi) fn jéghártya
čikut|tua (-an, -tau; -etah) verb kicsorbít
čilineh (-en, -tü; -ii) fn csengés,
csilingelés
čili|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb csilingel
čilk|ata (-uan, -uau; -atah) verb
koccint
čilket|tiä (-än, -täü; -etäh) verb ragyog, csillog, fénylik
čilketü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn ragyogás, fénylés, csillogás
čilkut|tua (-an, -tau; -etah) verb
csenget
čilkutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn csengetés
čink|ata (-uan, -uau; -atah) verb ütlegel, megüt, megver
činkut|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb ütöget, vereget
činkut|tua (-an, -tau; -etah) verb
üt, ver
činouniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
hivatalnok, tisztviselő
čipet|tiä (-täü) verb szemerkél
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čirit|tiä (-täü) verb süt, kisüt (nap);
päiväine ~täü (ki)süt a nap
čirka|ine (-zen, -stu; -zii) fn szöcske, tücsök
čirk|u (-an, -ua; -oi) fn szöcske, tücsök
čirpi (-n, -i; -löi) fn sarló; leikata
~löil sarlózik, sarlóval vág
čiuč|oi (-oin, -čoidu; -čoloi) fn veréb
čiuro|i (-in, -idu; -loi) fn ebihal
čiüčet|tiä (-än, -täü; -etäh) verb csicsereg
čiär|ü (-än, -iä; -ii) fn nátha
čohk|ua (-an, -au; -etah) verb pepecsel, piszmog, bíbelődik
čom|a (-an, -ua; -ii) mn szép, gyönyörű, díszes, csinos
čomasti hsz csinosan, szépen
čomendami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
díszítés, kidíszítés, feldíszítés, dekorálás, megszépítés
čomendand|u (-an, -ua; -oi) fn díszítés, kidíszítés, feldíszítés, dekorálás, megszépítés
čomendel|la (-en, -ou; -lah) verb
díszít, kidíszít, feldíszít, szépít,
megszépít, dekorál
čomend|ua (-an, -au; -etah) verb
szépít, megszépít
čomendu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn díszítés, kidíszítés, feldíszítés, dekorálás, megszépítés
čome|ta (-nen, -nou; -tah) verb 1.
megszépül, szépül; 2. szépítkezik,
szépíti magát, cicomázkodik
čomu|s (-on, -ttu; -zii) fn szépség
čonǯo|i (-in, -idu; -loi) fn bolha
čotai|ja (-čen, -ččou; -jah) verb öszszeszámol, átszámol
čot|tu (-an, -tua; -tii) fn számla
čuaju (-n, -u; -loi) fn tea
čuaju||luzik|ku (-an, -kua; -koi) fn
teáskanál
čuas|su (-un, -suu; -suloi) fn 1. óra
[idő]; puolitostu ~suu másfél
óra; ~un peräs egy óra múlva;
2. óra [időpont]
čuasti (-n, -i; -loi) fn alkatrész
čuas|ut (-suloin, -suloi) plur fn óra
[időmérő]
čuašk|u (-an, -ua; -oi) fn csésze
čugun (-an, -ua; -oi) fn nyersvas, vas

čäri
čugun||pada (-puan, -padua; -padoi) fn vasfazék, vasedény
čuhkajen hsz suttogva
čuhk|ata (-uan, -uau; -atah) verb
suttog
čuhk|ua (-an, -au; -etah) verb súg,
megsúg; ~ua korvah a fülébe súg
čuil|ua (-an, -au; -etah) verb könynyen halad
čukeld|uakseh (-ammos; -ahes, -etahes) refl verb lemerül, lebukik
(víz alá)
čukeldu|o (-n, -u; -tah) verb lemerül, lebukik (víz alá)
čukeldus||veneh (-en, -tü; -ii) fn
tengeralattjáró
čumut|tua (-an, -tau; -etah) verb
dob, hajít, vet, eldob, elhajít, elvet
čup|pu (-un, -puu; -puloi) fn szöglet, sarok
čur|a (-an, -ua; -ii) fn 1. táj, vidék;
2. irány
čurav|o (-on, -uo; -oloi) fn siklás,
lesiklás, csúszás, lecsúszás
čurčet|tua (-an, -tau; -etah) verb
áramlik, árad, szétárad, szerteárad
čuruami|ne (-zen, -stu; -zii) fn siklás, lesiklás, csúszás, lecsúszás
čuruand|u (-an, -ua; -oi) fn siklás,
lesiklás, csúszás, lecsúszás
čusv|e (-ien, -ettu; -ieloi) fn eszmélet
čusvi|i (-en, -edu; -eloi) fn eszmélet, tudat, öntudat
čusv|u (-an, -ua; -ii) fn ösztön
čut hsz alig
ču|udo (-vvon, -uduo; -udoloi) fn
csoda, csuda
čuuru (-n, -u; -loi) fn kavics, murva
čuvvok|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
különös, furcsa, fura
čüöt|tö (-ön, -tüö; -tölöi) fn (földi-)
giliszta
čäčät|tiä (-än, -täü; -etäh) verb fecseg, cseveg
čäi|geh (-gehen, -jehtü; -gehii) fn ragyogás, csillogás
čäi|giä (-jän, -gäü; -jetäh) verb ragyog, csillog
čäi|jätä (-giän, -giäü; -jätäh) verb
megüt
čäri (-n, -i; -löi) fn kavics
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čöke
čök|e (-kien, -ettü; -kielöi) fn pont
[írásjel]
čök|eh (-kehen, -ehtü; -kehii) fn döfés, megdöfés, szúrás, megszúrás
čökit|tiä (-täü) fn szúr, nyilall, hasogat
čökittä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in szúró, hasogató
čök|kie (-in, -kiü; -itäh) verb szúr,
megszúr, bök, megbök, döf, megdöf
čökäht|iäkseh (-ämmös, -ähes; -etähes) refl verb benéz, bepillant
čök|ätä (-kiän, -kiäü; -ätäh) verb
eldug, bedug

D,D’
da ksz és, s, meg
daali|i (-en, -edu; -eloi) fn dália
dai ksz és, s, meg
ďala|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn szilfa
dantist|u (-an, -ua; -oi) fn fogorvos
debatiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
tárgyal, megvitat
debuat|tu (-an, -tua; -toi) fn vita,
vminek a megtárgyalása
defisiit|tu (-an, -tua; -toi) fn deficit, veszteség
degradati|i (-en, -edu; -eloi) fn elkorcsosulás, hanyatlás
dekan (-an, -ua; -oi) fn dékán
dekanuat|tu (-an, -tua; -toi) fn dékánság, dékáni hivatal
deklarati|i (-en, -edu; -eloi) fn nyilatkozat, deklaráció; tulli~i vámárunyilatkozat
dekorati|i (-en, -edu; -eloi) fn dekoráció
dekoratiivi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
dekoratív
dekriet|tu (-an, -tua; -toi) fn rendelet, dekrétum
delegati|i (-en, -edu;-eloi) fn küldöttség, delegáció
delegiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
kiküld, delegál
deleguat|tu (-an, -tua; -toi) fn küldött, delegátus
deleg|ü (-än, -iä; -öi) fn szekér
deľfin (-an, -ua; -oi) fn delfin

demagougi|i (-en, -edu; -eloi) fn demagógia
demagoug|u (-an, -ua; -oi) fn demagóg
demogruafi|i (-en, -edu; -eloi) fn
demográfia
demokruatilli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn demokratikus
demonstratiivu||pronomiin|u (-an,
-ua; -oi) fn mutató névmás
deng|at (-oin, -oi) plur fn pénz;
hienot ~at aprópénz; bumuagu~at papírpénz ◊ uruat ~at ebül
szerzett pénz; siegluo ~oi elszórja a pénzét; sudremennüöt
~at (ablakon) kidobott pénz; külviä ~oi szórja a pénzt
dengu||lähetü|s (-ksen, -stü; -ksii)
fn átutalás, pénzátutalás
dengu||var|at (-oin, -oi) plur fn
pénzeszköz, pénzkészlet
deputuat|tu (-an, -tua; -toi) fn képviselő
deri|e (-n, -ü; -täh) verb nyúz, lenyúz, megnyúz
desadula|ine (-zen, -stu; -zii) mn
óvodás, óvodai; ~ine igä óvodás kor; ~ine kazvatus óvodai
nevelés
despot|tu (-an, -tua; -toi) fn zsarnok, kényúr, despota
detektiiv|u (-an, -ua; -oi) fn detektív
detuali (-n, -i; -loi) fn alkatrész
deviiz|u (-an, -ua; -oi) fn jelszó, jelige
diagnoz|u (-an, -ua; -oi) fn diagnózis, kórisme
diagramm|u (-an, -ua; -oi) fn diagram, görbe [számtani rajz]
dialekt|u (-an, -ua; -oi) fn tájszólás, nyelvjárás, dialektus
dialog|u (-an, -ua; -oi) fn dialógus,
párbeszéd
dieďo|i (-in, -idu; -loi) fn nagyapa, nagypapa
diel|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. dolog,
munka, tennivaló; 2. ügy, dolog;
3. tény
dielo|t (-loin, -loi) plur fn körülmények, feltételek
dielovo|i (-in, -idu; -loi) mn 1. hivatali; 2. üzleti; 3. szakmai

ďokti
diet|tu (-an, -tua; -toi) fn diéta
difteri|i (-en, -edü; -elöi) fn diftéria, torokgyík
diftong|u (-an, -ua; -oi) fn kettőshangzó, diftongus
diivi|e (-n, -ü; -täh) verb csodálkozik, elcsodálkozik, ámul, elámul,
meglepődik
diivi|ekseh (-mmös, -hes; -tähes)
refl verb csodálkozik, elcsodálkozik, ámul, elámul, meglepődik
diivit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb csodálatba ejt, ámulatba ejt, meglep
diivittäv|ü (-än, -iä; -ii) mn csodálatos
diiv|u (-an, -ua; -oi) fn csoda, csuda
diktor (-an, -ua; -oi) fn műsorközlő, bemondó
diktui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
diktál, lediktál
diplom|u (-an, -ua; -oi) fn diploma,
oklevél
diplomuatielli|ne (-en, -stu; -zii)
mn 1. diplomatikus; 2. diplomáciai
diplomuati|i (-en, -edu; -eloi) fn
diplomácia
diplomuat|tu (-an, -tua; -toi) fn diplomata
diskriminati|i (-en, -edu; -eloi) fn
megkülönböztetés, diszkrimináció,
diszkriminálás
diskriminiirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb megkülönböztet, diszkriminál
disk|u (-an, -ua; -oi) fn diszk
dissertati|i (-en, -edu; -eloi) fn értekezés, disszertáció; puolistua
~i megvédi a disszertációt
dizenteri|i (-en, -edü; -elöi) fn vérhas, dizentéria
divan (-an, -ua; -oi) fn dívány, kerevet, pamlag
diäd|ö (-än, -iä; -ölöi) fn 1. nagybácsi, nagybáty; 2. bácsi, bácsika
dogadi|e (-n, -u; -tah) verb észrevesz, észlel
dok|ko (-on, -kuo; -koloi) mn értelmes
dokluad|u (-an, -ua; -oi) fn előadás
ďokti (-n, -i; -loi) fn kátrány, szurok

dokumentat
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ehtie

dokument|at (-oin, -oi) plur fn dokumentáció
dokumentoi|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb dokumentál, iratokkal bizonyít
dokument|u (-an, -ua; -oi) fn 1.
okmány, okirat, dokumentum;
2. (személyi) igazolvány
dollar (-an, -ua; -oi) fn dollár
dorog|u (-an, -ua; -oi) fn út [közlekedési] ◊ lähtie pahoil ~oil
rossz úton jár / halad
dosent|u (-an, -ua; -oi) fn docens
dostali (-n, -i; -loi) mn fennmaradó, további
douhturi (-n, -i; -loi) fn orvos,
doktor
douhturin rtlan mn orvosi
dovariš|šu (-an, -šua; -šoi) fn barát, társ
drožd|ei (-ien, -iedu; -ieloi) fn élesztő
druam|u (-an, -ua; -oi) fn dráma,
színmű, színjáték
duaniela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
dán
duaniela|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
1. dán; 2. dániai
duanien rtlan mn 1. dán; ~ kieli
dán nyelv; 2. dániai
dubliirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
megkétszerez, kétszerez
duuhu (-n, -u; -loi) fn 1. illat, szag;
2. illatszer, parfüm
duumaiččemi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn gondolkodás, gondolkozás
duumaičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in
megfontolt, körültekintő
duumaičend|u (-an, -ua; -oi) fn
gondolkodás, gondolkozás
duumai|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
1. gondol; 2. gondolkozik, gondolkodik, elmélkedik; 3. szándékozik
duumaimat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn meggondolatlan, könynyelmű
duum|u I (-an, -ua; -ii) fn 1. gondolat; 2. gondolkozás
duum|u II (-an, -ua; -ii) fn tanács
[testület], gyűlés
dvorč|u (-an, -ua; -ii) fn palota,
várpalota, kastély

Ǯ

eč|čie (-in, -čiü; -itäh) verb 1. kutat, keres; 2. vezet [játékban]
eččimi|ne (-zen, -stü; -zii) fn kutatás, keresés
eč|čo (-on, -čuo; -čoloi) fn kutatás
ečind|ü (-än, -iä; -öi) fn kutatás
ečit|elläkseh (-telemmös, -telehes;
-ellähes) refl verb kutakodik, keresgél
edeh I hsz előre; astuldua ~ előre
halad
edeh II (+ gen) nu elé; minun ~
elém
edehpäi hsz előre; mennä ~ előre
megy
edehpäi||vedä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
fn hajtóerő
edenö|i (-in, -idü; -löi) fn csiga [állat]
edu||kädeh hsz előre, jóelőre, előzetesen
edu||liit|eh (-tehen, -ehtü; -tehii) fn
előtoldalék, előtag, prefixum
edu||sij|a (-an, -ua; -oi) fn előny,
elsőbbség
eepilli|ne (-zen, -stü; -zii) mn epikai, epikus; ~ne runohus epikus
költészet
eepos|su (-an, -sua; -soi) fn eposz
eetiekan||muga|ine (-zen, -stu; -zii)
mn etikai, erkölcsi; ~zet normat
erkölcsi normák
eetiek|ku (-an, -kua; -koi) fn etika
effektiivi|ne (-zen, -stü; -zii) mn hatásos, hathatós
effekt|u (-an, -ua; -oi) fn hatás, effektus
egläi hsz tegnap
eglä|ine (-zen, -stü; -zii) mn tegnapi
egoistilli|ne (-zen, -stu; -zii) mn önző, egoista
egoizm|u (-an, -ua; -oi) fn önzés,
egoizmus
ehoitand|u (-an, -ua; -oi) fn ajánlás
ehoitot|tua (-an, -tau; -etah) verb
ajánl
ehoittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
ajánlás
ehoitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn ajánlás
ehti|e (-n, -ü; -täh) verb van érkezése hozzá

ǯem (-an, -ua; -oi) fn dzsem
ǯentľman (-an, -ua; -oi) fn gentleman, úriember
ǯins|at (-oin, -oi) plur fn farmernadrág
ǯiud|o (-on, -uo, -oloi) fn dzsúdó,
cselgáncs
ǯiudoist|u (-an, -ua; -oi) fn dzsúdós, cselgáncsozó
ǯoukeri (-n, -i; -loi) fn dzsóker
ǯuaz|u (-an, -ua; -oi) fn dzsessz
ǯuazu||barabanah||perga|i (-jan,
-jua; -jii/-joi) fn dzsesszdobos
ǯuazu||orkestr|u (-an, -ua; -oi) fn
dzsesszzenekar
ǯungľ|u (-an, -ua; -oi) fn dzsungel, őserdő, erdőrengeteg

E
ebäilemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn kétely, kétség, kételkedés
ebäilend|ü (-än, -iä; -öi) fn kétely,
kétség, kételkedés
ebäil|lä (-en, -öü; -läh) verb kételkedik, kétkedik, kétségbe von
ebäil|läkseh (-emmös, -ehes; -lähes) refl verb kételkedik, kétkedik, kétségbe von
ebäilü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn kétely, kétség, kételkedés
ebä||kun|do (-non, -duo; -doloi) fn
rendetlenség
ebä||miärü||pronomiin|u (-an, -ua;
-oi) fn határozatlan névmás
ebä||miärä|ine (-zen, -stü; -zii) mn
határozatlan
ebä||selg|ei (-ien, -iedü; -ilöi) mn
homályos
ebä||selv|ü (-än, -iä; -ii) mn bizonytalan, zavaros; ~ü vastavus bizonytalan válasz
ebä||tervehelli|ne (-zen, -stü; -zii)
mn 1. ártalmas, ártó; 2. egészségtelen
ebä|toiv|o (-on, -uo; -oloi) fn kétségbeesés
ebä||toivo|ine (-zen, -stu; -zii) mn
1. kétségbeesett; 2. kétségbeejtő

ehto
eht|o (-on, -uo; -oloi) fn feltétel,
körülmény
ehtolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn feltételes
ehtot|oi (-toman, -tomua; -tomii);
mn abszolút, teljes; ~oi lämbötila abszolút hőmérséklet
ehtü||- I et esti
eht|ü II (-än, -iä; -ii) fn este, est ◊
hüviä ~iä! jó estét!
ehtü||zoŕ|a (-an, -ua; -ii) fn alkony,
alkonyat, esthajnal
ehtäl hsz este
ehtälli|ne (-zen, -stü; -zii) mn esti
ehät|tiä (-än, -täü; -etäh) verb átszállít, átvisz, áthord
ehättämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn átjárás, átkelés, átszállítás
ehätü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn átjárás, átkelés, átszállítás
ehätänd|ü (-än, -iä; -öi) fn átjárás,
átkelés, átszállítás
ei I (en, et, ei, emmo, etto, ei) si
nem [az ige tagadására]; ~ ole
nincs
ei II msz nem
eifori|i (-en, -edu; -eloi) fn eufória
eiga ksz különben
eineh (-en, -tü; -ii) fn 1. étel, ennivaló, étek; 2. ellátás [étellel]
eineh|et (-ien, -ii) plur fn ételfajták
eineh||tavar|at (-oin, -oi) plur fn
csemegeáru
eistel|lä (-en, -öü; -läh) verb mozgat
eist|iä (-än, -äü; -etäh) verb megmozdít
eistü|ö (-n, -ü; -täh) verb elmozdul
eket|tiä (-än, -täü; -etäh) verb dadog, hebeg
ekolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn ökológia
ekolougi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
ökológiai; ~ezet olot ökológiai
körülmények
ekonoumiek|ku (-an, -kua; -koi)
fn gazdaság, gazdálkodás
ekonoumielli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn gazdasági, közgazdasági
ekonoumi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
1. gazdaságos; 2. takarékos
ekonoumižu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
gazdaságosság
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ekruan|u (-an, -ua; -oi) fn 1. vetítővászon; 2. képernyő
ekskavuator (-an, -ua; -oi) fn kotrógép, exkavátor
ekskursi|i (-en, -edu; -eloi) fn kirándulás
ekskursii||jouk|ko (-on, -kuo; -koloi) fn kirándulócsoport
eksperiment|u (-an, -ua; -oi) fn kísérlet
ekspert|u (-an, -ua; -oi) fn szakértő
eksportiirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb exportál
eksport|u (-an, -ua; -oi) fn export,
kivitel
ekzoutti|ne (-zen, -stu; -zii) mn egzotikus; ~zet kazvokset egzotikus növényzet
ekvuator (-an, -ua; -oi) fn egyenlítő
ekvuatourilli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
egyenlítői; ~ne ilmasto egyenlítői éghajlat
el||ai|gu (-jan, -gua; -goi) fn élet
[tartam]
elbümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn újjászületés, újraéledés, megújulás
el|büö (-vün, -büü; -vütäh) verb 1.
felélénkül, felfrissül; 2. újraéled,
újjászületik, megújul
elegantno|i (-in, -idu; -loi) mn elegáns
elektriek|ku (-an, -kua; -koi) fn villanyszerelő
elektriičestv|u (-an, -ua; -oi) fn elektromosság, villamosság
elektro||motor (-an, -ua; -oi) fn villanymotor
elektron (-an, -ua; -oi) fn elektron
elektro||poujezd|u (-an, -ua; -oi) fn
villanymozdony
elektro||provod|u (-an, -ua; -oi) fn
villanyvezeték
elektro||tehniek|kü (-än, -kiä; -köi)
fn elektrotechnikus
elektro||tehnik|ku (-an, -kua; -koi)
fn elektrotechnika
elektrouniek|ku (-an, -kua; -koi)
fn elektronika
element|u (-an, -ua; -oi) fn elem
[tápegység]; gaľvani~u galvánelem
eliit|tu (-an, -tua; -toi) fn (az) elit

elostandu
eliksiir|u (-an, -ua; -oi) fn elixír
eli|n (-men, -ndü; -mii) fn szerv [élettan]
elin||homm|u (-an, -ua; -ii) fn ipar,
kézművesség
el|iä (-än, -äü; -etäh) verb él ◊ ~iä
hüväs sovus szívvel-lélekkel öszszetart
ellend|iä (-än, -äü; -etäh) verb tudatosít
ellendü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn eszmélet, tudat, öntudat
ellendä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in 1.
tudatos; 2. öntudatos, öntudatánál levő
ellendämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn értés, megértés, felfogás
ellendänd|ü (-än, -iä; -öi) fn értés,
megértés, felfogás
el|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. élet; 2. gazdagság, vagyon, jószág, javak
eloi||paikan||merki (-n, -i; -löi) fn
lakásbejelentés, bejelentkezés vhova
eloit|tua (-an, -tau; -etah) verb benépesít, betelepít
eloit|tuo (-un, -tuu; -utah) verb gyökeret ver
elok|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
gazdag
elokkahu|s (-on, -ttu; -ksii) fn jólét
eloksen||ilo|ine (-zen, -stu; -zii) mn
életvidám
eloksen||suvaičči|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) in életvidám
eloksen||ta|ba (-van, -bua; -boi) fn
életforma, életmód, életvitel; nügöine ~ba mai / modern életforma
elo||kuu (-n, -du; -loi) fn augusztus; ~s augusztusban
elo||kuva (-an, -ua; -ii) fn film, mozgókép
elo||paik|ku (-an, -kua; -koi) fn élőhely
elo|s (-ksen, -stu; -ksii) fn élet
elo||sij|a (-an, -ua; -oi) fn élőhely
elos||ker|du (-ran, -dua; -doi) fn életrajz
elos||oli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) mn élő,
eleven
elostand|u (-an, -ua; -oi) fn játszás,
játék

elostavat
elos||ta|vat (-voin, -boi) plur fn életforma, életmód, életvitel
elost|ua (-an, -au; -etah) verb játszik
elostu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn játszás, játék
elot|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn
élettelen
elvitü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn újjászületés, újraéledés, megújulás
elvüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb újít,
megújít; ~tiä kieli megújítja a
nyelvet
elvüttämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn újjászületés, újraéledés, megújulás;
karjalan kielen ~ne a karjalai
nyelv újjászületése / megújulása
elvütänd|ü (-än, -iä; -öi) fn újjászületés, újraéledés, megújulás
elä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn lakó,
lakos
eläin||mua||ilm|u (-an, -ua; -oi) fn
állatvilág, fauna
eläin||ti|edo (-ijon, -eduo; -edoloi)
fn zoológia, állattan
eläin||tiedä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn
zoológus
eläj|ät (-ien, -ii) plur fn lakosság,
népesség
eläk|eh (-kehen, -ehtü; -kehii) fn
nyugdíj
eläkkehel||oli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn nyugdíjas
eläkkehelä|ine (-zen, -stü; -zii) mn
nyugdíjas
elämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn élet,
életmód; huoletoi ~ne kényelmes élet / életmód
eländü||koht|u (-an, -ua; -ii) fn lakóhely, lakhely
eländü||paik|ku (-an, -kua; -koi) fn
lakóhely, lakhely
elätin rtlan mn állati
elät|ti (-in, -tii; -tilöi) fn állat
elätti||laji (-n, -i; -loi) fn állatfaj,
állatfajta
elät|tiä (-än, -täü; -etäh) verb eltart; ~tiä suurdu perehtü nagy
családot tart el
elättämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn eltartás, ellátás
elätü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn eltartás, ellátás
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elätänd|ü (-än, -iä; -öi) fn eltartás,
ellátás
eläv|ü (-än, -iä; -ii) mn 1. élő, eleven; 2. élénk, eleven
elävüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb 1.
feléleszt, magához térít; 2. újjá
teremt, felújít; 3. felélénkít, felüdít
elävü|ö (-n, -ü; -täh) verb feléled,
felelevenedik
emansipati|i (-en, -edu; -eloi) fn
emancipáció, egyenjogúsítás; naizien ~i a nők emancipációja
embliem|u (-an, -ua; -oi) fn jelvény, jelkép, embléma
embrion (-an, -ua; -oi) fn embrió,
magzat
emigrant|u (-an, -ua; -oi) fn emigráns, kivándorló
emigrati|i (-en, -edu; -eloi) fn emigráció; eliä ~es emigrációban él
emigriirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
kivándorol, emigrál
emoti|i (-en, -edu; -eloi) fn érzelem, emóció
emuali (-n, -i; -loi) fn zománc,
email
emänd|ü (-än, -iä; -ii) fn 1. háziasszony; 2. gazdasszony
emändöi|jä (-čen, -ččöü; -jäh) verb
gazdasszonykodik
endi|ne (-zen, -stü; -zii) mn egykori, korábbi, hajdani, múlt, régi
energietiek|ku (-an, -kua; -koi) fn
energetika
energi|i (-en, -edu; -eloi) fn energia, erő
enimist|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn többség
enimiten ff hsz leginkább
enimäl hsz különösen, kiváltképpen
eni|n (-män, -miä; -mii) fn maximum
eniten ff hsz 1. maximálisan, legteljesebb mértékben; 2. általában,
általánosságban
enne I (+ part) prep előtt; ~ murginua ebéd előtt; ~ minuu előttem
enne II hsz egykor, valaha, régen
enne||aiga|ine (-zen, -stu; -zii) mn
idő előtti

erehtüö
enne||eglästü hsz tegnapelőtt
ennen (+ part) nu/ej vmennyi időn
át / idő alatt vmeddig; čuassuu
~ murginua egy órán át az ebédig
ennepäi hsz előbb, előre, jóelőre,
előzetesen
enne||vahna|ine (-zen, -stu; -zii) mn
ősi
enne||vahnalli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn régi, hajdani, ősi, ó, ódon
ennit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
felülmúl, túlszárnyal
ennittämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn előzés, megelőzés
ennitü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn előzés, megelőzés
ennitänd|ü (-än, -iä; -öi) fn előzés,
megelőzés
ennust|ua (-an, -au; -etah) verb jósol, megjósol, előre jelez
ennustu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn jóslat, prognózis, előrejelzés, jövendölés
ennustus||miel|i (-en, -dü; -ii) fn feltételezés, feltevés, hipotézis
enzi||kerdua hsz legelőször, először
enzi||kerran hsz legelőször, először
enzimäi hsz kezdetben, először, eleinte
enzimäin||argi (ezmässarren, ezmässargie; ezmässargiloi) fn hétfő
enzimä|ine (-zen, -stü; -zii) szn első
enzimäzikse hsz először, előbb
enzi||ozutelm|u (-an, -ua; -oi) fn
premier, bemutató (előadás)
enämbi kf szn több
enämbiä kf hsz többé, többet
enämbän kf szn több
epidiemi|i (-en, -edu; -eloi) fn járvány
epiloug|u (-an, -ua; -oi) fn epilógus, utószó
epizoud|u (-an, -ua; -oi) fn epizód
epop|ei (ien, -iedu; -ieloi) fn hősköltemény
erehtümät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn hibátlan [nyelvileg, helyesírásilag]
erehtü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn tévedés; olla ~ksis tévedésben van
erehtü|ö (-n, -ü; -täh) verb hibázik, téved

eri
eri hsz különösen, kiváltképpen
eri||kieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn többnyelvű
eri||kieližü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn többnyelvűség
erikseh hsz külön
erila|ine (-zen, -stu; -zii) mn 1. eltérő; 2. kiváló, kitűnő
erilažu|s (-on, -ttu; -ksii) fn pluralizmus
erilli|ne (-zen, -stü; -zii) mn 1. egyedi, sajátos, különös, különleges,
speciális; 2. kizárólagos
eri||luaduh hsz sokféleképpen, különféleképpen, változatosan
eri||luadu|ine (-zen, -stu; -zii) mn
szokatlan, rendkívüli
eri||luadužu|s (-on; -ttu; -ksii) fn
sokféleség, különféleség, változatosság
eri||miel|i (-en, -dü; -ii) fn nézeteltérés
erin||oma|ine (-zen, -stu; -zii) mn
1. kizárólagos; 2. rendkívüli, szokatlan; 3. különös, különleges
eri||nägö|ine (-zen, -stü; -zii) mn
eltérő, különböző
eri||oigevu|s (-on, -ttu; -zii) fn előjog, privilégium
eriže hsz külön
erit|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
analizál, elemez, vizsgál
erittelü (-n, -ü; -löi) fn analízis,
elemzés, vizsgálat
eri||väri|ne (-zen, -stü; -zii) mn sokszínű, tarka, különféle színű
er|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. különösség; 2. ellentét, kontraszt
eroitand|u (-an, -ua; -oi) fn kizárás vhonnan / vmiből, eltávolítás, elkülönítés
eroittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn kizárás vhonnan / vmiből, eltávolítás, elkülönítés
eroit|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
elkülönít, elválaszt; 2. kizár vhonnan / vmiből, eltávolít; 3. megkülönböztet
eroit|tuo (-un, -tuu; -utah) verb kiemelkedik, kitűnik
eroitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1. kizárás vhonnan /vmiből, eltávolítás, elkülönítés; 2. különlegesség
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ero||merki (-n, -i; -löi) fn ismertető jegy
er|ota (-uon, -uou; -otah) verb elkülönül, különbözik, kiválik
eruomi|ne (-zen, -stu; -zii) fn elkülönülés
eruomis||him|o (-on, -uo; -oloi) fn
különállás, szeparatizmus
eruomis||taht|o (-on, -uo; -oloi) fn
különállás, szeparatizmus
eruond|u (-an, -ua; -oi) fn elkülönülés
erähän||kerda|ine (-zen, -stu; -zii)
mn 1. megismétlődő; 2. szokásos
erä|s (-hän, -stü; -hii) mn (egy) bizonyos, (egy) valamiféle, némi,
egyes
eskaluator (-an, -ua; -oi) fn mozgólépcső
eskim|o (-on, -uo; -oloi) fn eszkimó
est|e (-ien, -ettü; -ielöi) fn akadály,
gát
estietiek|ku (-an, -kua; -koi) fn esztétika
estons|u (-an, -ua; -oi) fn észt
estouniela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
észt
estouniela|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn 1. észtországi; 2. észt
estounien mn 1. észtországi; 2.
észt; ~ kieli észt nyelv
Estouni|i (-en, -edu) fn Észtország
ezi (ien, ettü; ezii) fn elülső rész,
vminek az eleje
ezi||čur|a (-an, -ua; -ii) fn homlokzat
ezi||kuv|a (-an, -ua; -ii) fn példakép, példa, minta; olla ~annu
példaképül szolgál; ottua ~akse
példát mutat / nyújt
ezimerkikse hsz például
ezineh (-en, -tü; -ii) 1. dolog, tárgy;
2. holmi ◊ mibo ~ii tämä on?
ez meg micsoda?
ezi||pagin (-an, -ua; -oi) fn bevezetés [fogalmazvány], előszó
ezi||pajatta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn előénekes
ezi||puol|i (-en, -du; -ii) fn elülső
rész, vminek az eleje
ezi||san|a (-an, -ua; -oi) fn bevezetés, prológus

evakuiiruija
ezi||zual|u (-an, -ua; -oi) fn előcsarnok
ezit|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
bemutatkozik
ezitelm|ü (-än, -iä; -ii) fn előadás;
tiijolline ~ü tudományos előadás
ezittelemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
megismerkedés, ismerkedés
ezittelend|ü (-än, -iä; -öi) fn megismerkedés, ismerkedés
ezittelü (-n, -ü; -löi) fn 1. megismerkedés, ismerkedés; 2. bemutatás
ezittelü||leht|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn
prospektus
ezit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb 1. ábrázol, bemutat; 2. szerepel, fellép [szerepben]
ezittä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn képviselő
ezittäj|ät (-ien, -jii/-jöi) plur fn képviselet
ezittämi|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1.
ábrázolás, bemutatás; 2. kifejtés,
ismertetés
ezitü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn 1. kifejtés, ismertetés; 2. szereplés,
fellépés; 3. ábrázolás, bemutatás
ezitänd|ü (-än, -iä; -öi) fn 1. ábrázolás, bemutatás; 2. kifejtés, ismertetés
ezmä|ine (-zen, -stü; -zii) szn első
ezmäzikse hsz először
etikiet|tu (-an, -tua; -toi) fn etikett,
illemszabályok
etimolougielli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn etimológiai, szófejtő
etimolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn etimológia, szófejtés
etnilli|ne (-zen, -stü; -zii) mn etnikai
etnogruaf|fu (-an, -fua; -foi) fn etnográfus, néprajztudós
etnogruafielli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn etnográfiai, néprajzi
etnogruafi|i (-en, -edu; -eloi) fn etnográfia, néprajz
etnos|su (-an, -sua; -soi) fn etnosz
eťuud|u (-an, -ua; -oi) fn etűd
evakuati|i (-en, -edu; -eloi) fn kiürítés, evakuálás
evakuiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
kiürít, evakuál
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failu

F
fail|u (-an, -ua; -oi) fn fájl
fajans|u (-an, -ua; -oi) fn fajansz
faks|u (-an, -ua; -oi) fn fax
fakt|u (-an, -ua; -oi) fn tény
fakultiet|tu (-an, -tua; -toi) fn fakultás, kar
famiili|i (-en, -edu; -eloi) fn család
fanatizm|u (-an, -ua; -oi) fn fanatizmus, vakbuzgóság
fantastielli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
képzeletbeli
fantasti|ne (zen, -stu; -zii) mn fantasztikus
fantuazi|i (-en, -edu; -eloi) fn ábránd, fantázia
fantaziirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb képzelődik, fantáziál
farfour|u (-an, -ua; -oi) fn porcelán
farmaseft|u (-an, -ua; -oi) fn gyógyszerész, patikus
fars|u (-an, -ua; -oi) fn bohózat, komédia
farš|u (-an, -ua; -oi) fn töltelék, darálék; liha~u hústöltelék, darált hús
fasoli (-n, -i; -loi) fn bab, zöldbab
fašist|u (-an, -ua; -oi) fn fasiszta
fašizm|u (-an, -ua; -oi) fn fasizmus
fatieran||vuogruaj|u (-an, -ua; -ii/
-oi) fn lakó, albérlő
fatier|u (-an, -ua; -oi) fn lakás
federalizm|u (-an, -ua; -oi) fn föderalizmus
federati|i (-en, -edu; -eloi) fn föderáció, (állam)szövetség;
federatiivi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
föderális, szövetségi
federualli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
föderális, szövetségi
fenno||ugr|at (-oin, -oi) plur fn finnugorok
ferm|u (-an, -ua; -oi) fn farm
festivuali (-n, -i; -loi) fn fesztivál
fiiniš|šu (-an, -šua; -šoi) fn finis, hajrá
fiiziekan rtlan mn fizikai; ~ laboratourii fizikai laboratórium
fiiziek|ku (-an, -kua; -koi) fn fizika
fiizielli|ne (-zen, -stü; -zii) mn fizikai
filarmouni|i (-en, -edu; -eloi) fn
filharmónia

filateli|i (-en, -edu; -eloi) fn bélyeggyűjtés
filatelist|u (-an, -ua; -oi) fn bélyeggyűjtő
filee (-n, -dü; -löi) fn filé
fiľm|u (-an, -ua; -oi) fn film, mozgókép
filolougielli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
filológiai
filolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn filológia
filosoufien rtlan mn filozófiai, bölcseleti
filosoufi|i (-en, -edu; -eloi) fn filozófia
filtr|u (-an, -ua; -oi) fn filter, szűrő
filtrui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb szűr,
átszűr, megszűr
finans|at (-oin, -oi) plur fn pénzügyek
finansiiruiččemi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn finanszírozás
finansiiruičend|u (-an, -ua; -oi) fn
finanszírozás
finansiiruiču|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn finanszírozás
finansiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
finanszíroz, megfinanszíroz
finansist|u (-an, -ua; -oi) fn bankár
finišiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
finisel, hajrázik, célba ér
finual|u (-an, -ua; -oi) fn 1. finálé
[zene]; 2. döntő, finálé [sport]
firm|u (-an, -ua; -oi) fn cég
fis||kuľtuur|u (-an, -ua; -oi) fn testnevelés, testedzés, sport
fiziolougielli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
fiziológiai
fiziolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn fiziológia
fizioterapevt|u (-an, -ua; -oi) fn fizikoterapeuta
fizioterapi|i (-en, -edu; -eloi) fn fizikoterápia
fjord|u (-an, -ua; -ii) fn fjord
fla|gu (-vun, -guu; -guloi) fn zászló, lobogó
flaneli (-n, -i; -loi) mn flanell
flegmuatiek|ku (-an, -kua; -koi)
mn hidegvérű, flegmatikus
flour|u (-an, -ua; -ii) fn flóra, növényvilág
foijee (-n, -du; -loi) fn előcsarnok

fruktoinkazvatandu
foľg|u (-an, -ua; -ii) fn fólia
folklorist|u (-an, -ua; -oi) fn folklorista
folklour|u (-an, -ua; -oi) fn folklór
fonari (-n, -i; -loi) fn lámpa
foneetiek|ku (-an, -kua; -koi) fn fonetika, hangtan
fontuan|u (-an, -ua; -oi) fn szökőkút
form|u (-an, -ua; -ii) fn egyenruha
formuliirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb fogalmaz, megfogalmaz
formul|u (-an, -ua; -oi) fn 1. formula; 2. képlet
formu||so|ba (-van, -bua; -bii) fn
egyenruha
fortepian|o (-on, -uo; -oloi) fn zongora; soittua ~ol zongorázik
fot|o (-on, -uo; -oloi) fn fénykép,
fotó
foto||aparuat|tu (-an, -tua; -toi) fn
fényképezőgép
fotografiirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb fotózik, fényképez
fotografiirui|jakseh (-čemmos, -ččehes; -jahes) refl verb fényképezkedik
fotogruaf|fu (-an, -fua; -foi) fn
fényképész, fotográfus, fotós
foto||kuv|a (-an, -ua; -ii) fn fénykép, fotó
foto||kuv|ata (-uan, -uau; -atah) verb
fotózik, fényképez
foto||kuvuaj|u (-an, -ua; -ii/-oi) fn
fényképész, fotográfus, fotós
foto||kuvuam|o (-on, -uo; -oloi) fn
fotózás, fényképezés
foto||pľonk|u (-an, -ua; -ii) fn (fotó-)filmszalag
foukus|si (-in, -sii; -siloi) fn fókusz
fourum|u (-an, -ua; -ii) fn fórum
fransien rtlan mn 1. franciaországi;
2. francia; ~ kieli francia nyelv
Fransi|i (-en, -edu) fn Franciaország
fransuuz|u (-an, -ua; -oi) fn francia
freguat|tu (-an, -tua; -toi) fn fregatt
fresk|u (-an, -ua; -oi) fn freskó
front|u (-an, -ua; -ii) fn front, arcvonal
fruktoin||kazvatand|u (-an, -ua; -oi)
fn gyümölcstermesztés

fruktoinkazvattamine
fruktoin||kazvattami|ne (-zen, -stu;
-zii) fn gyümölcstermesztés
fruktoin||kazvatu|s (-ksen, -stu;
-ksii) fn gyümölcstermesztés
frukt|u (-an, -ua; -oi) fn gyümölcs
fuabrik|ku (-an, -kua; -koi) fn gyár,
üzem
funksi|i (-en, -edu; -eloi) fn 1. működés, funkció; 2. függvény [matematika]
funksioniirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb funkcionál, működik
funksionualli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
funkcionális
furašk|u (-an, -ua; -oi) fn tányérsapka, ellenzős sapka
futbol (-an, -ua; -oi) fn labdarúgás,
futball
futbolist|u (-an, -ua; -oi) fn labdarúgó, futballista
futľuar|u (-an, -ua; -ii) fn tok, hüvely
futurum (-an, -ua; -oi) fn jövő
[nyelvtan], jövő idő

G
ga I ksz 1. hogy; 2. de, azonban, ellenben; 3. tehát, szóval
ga II msz 1. igen; 2. íme, ím, lám
◊ ~ vie midä! hát még mit nem!
gadai|ja (-čen, -ččou; -jah) verb jósol, jövendöl
gaik|ku (-an, -kua; -koi) fn csavaranya
gaku msz íme, ím, lám
galaktiek|ku (-an, -kua; -koi) fn tejútrendszer, galaktika
galanter|ei (-ien, -iedu; -ieloi) fn
rövidáru
galdari (-n, -i; -loi) fn balkon, erkély
galler|ei (-ien, -iedu; -ieloi) fn képtár, képcsarnok, galéria
galstuk|ku (-an, -kua; -koi) fn nyakkendő
garanti|i (-en, -edu; -eloi) fn szavatosság, jótállás, kezesség, garancia
garantiirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb szavatol, jótáll, kezeskedik,
garantál
garaž|u (-an, -ua; -oi) fn garázs
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gastriit|tu (-an, -tua; -toi) fn gyomorhurut
gastronoumi|i (-en, -edu; -eloi) fn
gasztronómia
gaziet|tu (-an, -tua; -toi) fn újság,
hírlap
gektuar|u (-an, -ua; -oi) fn hektár
genееtiek|ku (-an, -kua; -koi) fn genetika, származástan
generual|u (-an, -ua; -oi) fn tábornok, generális
genetiiv|u (-an, -ua; -oi) fn genitívusz, birtokos eset
geograf|fu (-an, -fua; -foi) fn geográfus, földrajztudós
geogruafi|i (-en, -edu; -eloi) fn földrajz, geográfia
geolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn földtan, geológia
geoloug|u (-an, -ua; -oi) fn geológus
geometri|i (-en, -edu; -eloi) fn mértan, geometria
georgiin|u (-an, -ua; -oi) fn dália
gerb|u (-an, -ua; -oi) fn címer
germuanielli|ne I (-zen, -stu; -zii)
fn német
germuanielli|ne II (-zen, -stu; -zii)
mn 1. német; 2. germán; ~zet
kielet germán nyelvek
germuanien rtlan mn 1. németországi; 2. német; ~ kieli német
nyelv
Germuani|i (-en, -edu) fn Németország
gi I hsz még
-gi II ut 1. pedig, éppen; 2. is, szintén
gigijien|u (-an, -ua; -oi) fn 1. higiénia; oman ičen ~u személyes
higiénia; 2. egészségtan
giid|u (-an, -ua; -oi) fn idegenvezető
giir|u (-an, -ua; -oi) fn súly, nehezék
gimnastiek|ku (-an, -kua; -koi) fn
torna, testnevelés
gimnast|u (-an, -ua; -oi) fn tornász
gimn|u (-an, -ua; -oi) fn himnusz;
valdivon ~u állami himnusz
gimnuazi|i (-en, -edu; -eloi) fn gimnázium
gipnouz|u (-an, -ua; -oi) fn hipnózis
gipoutez|u (-an, -ua; -oi) fn feltételezés, feltevés, hipotézis

grammuatiekalline
gips|u (-an, -ua; -oi) fn gipsz
gituar|u (-an, -ua; -oi) fn gitár; soittua ~al gitározik
glasnosti (-n, -i; -loi) fn nyilvánosság, glasznoszty
globualli|ne (-zen, -stu; -zii) fn globális
gloubus|su (-an, -sua; -soi) fn földgömb [térképészeti], glóbusz
gnuom|u (-an, -ua; -ii) fn gnóm,
torzszülött
-go ut -e, vajon
gobelien|u (-an, -ua; -oi) fn gobelin
gollandiela|ine I (-zen, -stu; -zii)
fn holland
gollandiela|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn 1. holland; 2. hollandiai, németalföldi
gollandien rtlan mn 1. holland; ~
kieli holland nyelv; 2. hollandiai, németalföldi
Gollandi|i (-en, -edu) fn Hollandia
gollans|u (-an, -ua; -oi) fn holland
golosui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
szavazásra bocsát
goŕ|a (-an, -ua; -ii) fn bánat, bú,
szomorúság
goŕahi|ne (-zen, -stu; -zii) mn bánatos, bús, szomorú
gorčis|u (-an, -ua; -oi) fn mustár
gorizontuali (-n, -i; -loi) oi) fn vízszintes
gorizontualli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
vízszintes, horizontális
goŕui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
szomorkodik, búsul
gospitali (-n, -i; -loi) fn kórház
gosti|e (-n, -u; -tah) -jah) verb vendégeskedik
gostitand|u (-an, -ua; -oi) fn megvendégelés, (meg)kínálás, traktálás, trakta, jól tartás
gostittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
megvendégelés, traktálás, trakta,
(meg)kínálás, jól tartás
gostit|tua (-an, -tau; -etah) verb
megvendégel, (meg)kínál, traktál
gosť|u (-an, -ua; -ii) fn vendég
gosťu||perti (-n, -i; -löi) fn vendégszoba
gramm|u (-an, -ua; -oi) fn gramm
grammuatiekalli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn nyelvtani, grammatikai

grammuatiekku
grammuatiek|ku (-an, -kua; -koi)
fn nyelvtan, grammatika; karjalan kielen ~ku a karjalai nyelv
nyelvtana
granuat|tu I (-an, -tua; -toi) fn gránát
granuat|tu II (-an, -tua; -toi) fn
gránátalma
granuattu||puu (-n, -du; -loi) fn
gránátalmafa
greipfrut (-an, -tua; -toi) fn grapefruit, grépfrut
greipfrut||puu (-n, -du; -loi) fn grapefruitfa, grépfrutfa
Gresi|i (-en, -edu) fn Görögország
gri|ba (-van, -bua; -boi) fn gomba
[növény]
griekan rtlan mn 1. görög; ~ kieli
görög nyelv; 2. görögországi
Griekan||mua (-n, -du) fn Görögország
griekkala|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
görög
griekkala|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn 1. görög; ~ine taido görög
művészet; 2. görögországi
grip|pu (-an, -pua; -poi) fn influenza
grizi|e (-n, -ü; -täh) verb rág, megrág, rágcsál
grozi|e (-n, -u; -tah) verb fenyeget, megfenyeget, fenyegetőzik;
~e sormel az ujjával (meg)fenyeget
gruadusniek|ku (-an, -kua; -koi)
fn 1. hőmérő; 2. lázmérő
gruadus|su (-an, -sua; -soi) fn fok
gruafiek|ku (-an, -kua; -koi) fn grafikus
gruafik|ku (-an, -kua; -koi) fn grafika
gruafilli|ne (-zen, -stu; -zii) mn grafikai
gruzoviek|ku (-an, -kua; -koi) fn teherautó, tehergépkocsi
gruubo|i (-in, -idu; -loi) mn kezdetleges, csiszolatlan
gruuš|šu (-an, -šua; -šoi) fn körte
gruuššu||puu (-n, -du; -loi) fn körtefa
gruuzi|e (-n, -u; -tah) verb rakodik, felrak, megrak
gruuziela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
grúz
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gruuziela|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn 1. grúz; ~ine muuzikku
grúz muzsika / zene; 2. grúziai,
georgiai
gruuzien rtlan mn 1. grúz; ~ kieli
grúz nyelv; 2. grúziai, georgiai
Gruuzi|i (-en, -edu) fn Grúzia,
Georgia
gruuzimi|ne (-zen, -stu; -zii) fn rakodás, berak(od)ás, felrak(od)ás,
megrak(od)ás
gruuzind|u (-an, -ua; -oi) fn rakodás, berak(od)ás, felrak(od)ás,
megrak(od)ás
gruuzu (-n, -u; -loi) fn áruszállítmány, szállítmány, rakomány
gruuzu||mašin (-an, -ua; -oi) fn teherautó, tehergépkocsi
grühnistel|läkseh (-emmös, -ehes;
-lähes) refl verb görbül, meggörbül, görnyed, meggörnyed,
összegörnyed
grühnistü|ö (-n, -ü; -täh) verb öszszehúzódik, összezsugorodik
gu I ksz ha, hogyha, hogy
gu II msz íme, ím, lám
guazu (-n, -u; -loi) fn gáz
guazun||muga|ine (-zen, -stu; -zii)
nm gáznemű, légnemű; ~ine aineh gáznemű anyag
guazu||tru|ba (-van, -bua; -bii) fn
gázvezeték, gázcső
guberni|i (-en, -edu; -eloi) fn kormányzóság
gubernuator (-an, -ua; -oi) fn kormányzó
guburič|ču (-аn, -čua; -čoi) mn görbe
gumanizm|u (-an, -ua; -oi) fn humanizmus
gumanoid|u (-an, -ua; -ii) fn jövevény [idegen emberfajta]
gumuani|ne (-zen, -stu; -zii) mn humanista, emberies, emberséges
gurbač|ču (-аn, -čua; -čoi) mn domború
gurbistel|lakseh (-emmos, -ehes;
-lahes) refl verb görbül, meggörbül, görnyed
gur|bu (-van, -bua; -bii) fn púp
gurbu||sel|gü (-län, -giä; -gii) fn púpos
gurvak|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
púpos

hajutoi

H
hačat|tua (-an, -tau; -etah) verb fecseg, cseveg
haikostel|lakseh (-emmos, -ehes;
-lahes) refl verb ásítozik
haikost|ua (-an, -au; -etah) verb ásít
haikost|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes) refl verb ásít
haikostu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn ásítás
hairahtu|o (-n, -u; -tah) verb hibázik, téved
hairahtu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
tévedés; 2. nyelvbotlás
haireh (-en, -tu; -ii) fn hiba, tévedés
hairehelli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
(helyes)írási hibákkal teli
hairehtelližu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
műveletlenség, tanulatlanság
hairehtumat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn hibátlan [nyelvileg, helyesírásilag]
hairehtu|o (-n, -u; -tah) verb hibázik, téved
hairek|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
műveletlen, tanulatlan
hairoil|la (-en, -ou; -lah) verb félrebeszél
hair|ota (-uon, -uou; -otah) verb hibázik, téved
hairovu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn tévedés; olla ~ksis tévedésben van
haižu (-n, -u; -loi) fn (rossz) szag
haja||mieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
gondatlan, figyelmetlen
haja||mielizesti mn gondatlanul, figyelmetlenül
haja||mieližü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn
gondatlanság, figyelmetlenség
hajana|ine (-zen, -stu; -zii) mn szórt,
szétszórt, szóródó, szétszóródó;
~ine tuli szórt / szóródó fény
hajot|tua (-an, -tau; -etah) verb feloszlat; ~tua parluamentu feloszlatja a parlamentet
haju I (-n, -u; -loi) fn illat, jó illat,
jó szag
haju II (-n, -u; -loi) fn ész, értelem
hajuž|u (-an, -ua; -oi) mn illatos,
szagos
hajut|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn buta, bárgyú, ostoba, együgyű

hajuvezi
haju||vezi (-vien, -vettü; -vezii) fn
illatszer, parfüm
haldiv|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. uralom, uralkodás; 2. kormányzat,
kormány [szervezet]
haldivoiččemi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn uralkodás
haldivoičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn tulajdonos, birtokos, gazda
haldivoičend|u (-an, -ua; -oi) fn
uralkodás
haldivoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
uralkodik
haldivolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
adminisztrációs, hivatali
haldivo||mie|s (-hen, -stü; -hii) fn
adminisztrátor, hivatalnok, ügyintéző
hal|guo (-lon, -gou; -lotah) verb vág,
felvág, aprít; ~guo halgoloi tűzifát vág
hal|lata (-guan, -guau; -latah) verb
tör, széttör, aprít, vág, szétvág;
~ata puolekkai darabokra vág /
tör / aprít
hallelmu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
repedés, hasadás
hal|leta (-genen, -genou; -letah) verb
hasad, széthasad, törik, széttörik
halličukselli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn kormányzati
halliču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn kormányzat, kormány [szervezet]
hallind|o (-on, -uo; -oloi) fn hivatal [épület]
hallindolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
adminisztrációs, hivatali
halli|ta (-čen, -ččou; -tah) verb kormányoz, irányít, vezet
hall|u (-an, -ua; -oi) fn fagy; aigazet ~at korai fagyok
haluat|tu (-an, -tua; -toi) fn 1. köpeny; 2. köntös
halvasta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in virágzó
halvastami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
virágzás
halvastand|u (-an, -ua; -oi) fn virágzás
halvast|ua (-an, -au; -etah) verb virágzik
halveksi|e (-n, -u; -tah) verb lekicsinyel
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halveksimi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
lekicsinylés
halveksind|u (-an, -ua; -oi) zii) fn
lekicsinylés
ham|mas (-bahan, -mastu; -bahii)
fn 1. fog [rágószerv]; 2. foga vminek
hammas||liäkäri (-n, -i; -löi) fn
fogorvos
hammas||past|u (-an, -ua; -oi) fn
fogkrém
hammastu|o (-n, -u; -tah) verb 1.
fogát veszti; 2. kicsorbul
hanh|i (-en, -ie; -iloi) fn liba, lúd;
meččü~i vadliba, vadlúd
hanti (-n, -i; -loi) fn hanti, osztják
hantien rtlan mn hanti, osztják; ~
kieli hanti / osztják nyelv
hanti|t (-loin, -loi) plur fn hantik,
osztjákok, hanti / osztják nép
hapannu|h (-on, -ttu; -zii) in 1. rothadt; 2. szuvas; ~h hammas szuvas fog
hap|ata (-panen, -panou; -atah) verb
1. rothad, elrothad, megrothad;
2. szuvasodik, megszuvasodik; 3.
megsavanyodik
happameh (-en, -tu; -ii) fn sav; uksus~ ecetsav; limon~ citromsav
harak|ku (-an, -kua; -koi) fn szarka
harakteri (-n, -i; -loi) fn karakter,
természet
harakteristiek|ku (-an, -kua; -koi)
fn 1. jellemzés, leírás; 2. meghatározás, definíció
harakterizuiččemi|ne (-zen, -stu;
-zii) fn jellemzés
harakterizuičend|u (-an, -ua; -oi)
fn jellemzés
harakterizui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb jellemez
haravoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
gereblyéz, összegereblyéz
harav|u (-an, -ua; -oi) fn gereblye
hardiek|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn vállas
hardi|i (-en, -edu; -eloi) fn váll
hardii||kat|e (-tien, -ettu; -tieloi)
fn pelerin, körgallér
hardii||paik|ku (-an, -kua; -koi) fn
sál
harhat|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb rohan, robog, száguld

harvinaine
harhat|tua (-an, -tau; -etah) verb
rohan, robog, száguld
harjaitet|tu (-un, -tuu; -tuloi) in betanított
harjaitteli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
edző, tréner
harjaittelu (-n, -u; -loi) fn edzés,
tréning
harjait|tua (-an, -tau; -etah) verb
edz, treníroz, gyakoroltat
harjaitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn próba
harj|ata (-uan, -uau; -atah) verb kefél, kikefél
harjavumat|oi (-toman, -tomua;
-tomii) mn tapasztalatlan, járatlan, gyakorlatlan
harjavumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
jártasság, gyakorlottság, tapasztaltság
harjavund|u (-an, -ua; -oi) fn jártasság, gyakorlottság, tapasztaltság
harjavunnu|h (-on, -ttu; -zii) in tapasztalt, jártas
harjavu|o (-n, -u; -tah) verb jártasságot szerez
harjavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn jártasság, gyakorlottság, tapasztaltság
harjoitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
gyakorlás; 2. gyakorlat
harjotuks|et (-ien, -ii) plur fn kiképzés
harj|u (-an, -ua; -oi) fn 1. csúcs,
orom; 2. taraj, taréj; kukin ~u
kakastaréj; uallon ~u hullámtaraj
harm|ai (-uan, -uadu; -ualoi) mn 1.
ősz; 2. szürke; ~ai taivas szürke
ég
harpavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn lépés
harpi (-n, -i; -loi) fn körző
harpi|e (-n, -u; -tah) verb lép, lépdel, lépked; ~ iellehpäi! lépj(él)
tovább!
harvah hsz nagyritkán, néha, olykor
harvasti hsz ritkán
harvazeh hsz nagyritkán, néha, olykor
harv|at (-oin, -oi) plur fn egyesek
[nem mindenki]
harvina|ine (-zen, -stu; -zii) mn ritka, ritkaságszámba menő

harvoin
harvoin hsz nagyritkán, esetenként,
néha, olykor
harv|u (-an, -ua; -oi) mn ritka, gyér;
~at tukat ritka / gyér haj
harvu|s (-on, -ttu; -zii) fn ritkaság
hat|tu (-un, -tuu; -tuloi) fn sapka
haukaht|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes) refl verb ugat, csahol
hauk|ata (-kuan, -kuau; -atah) verb
megharap, leharap
haukkavus||paik|ku (-an, -kua; -koi)
fn büfé
hauk|kie (-in, -kiu; -itah) verb leharap
hauk|ku (-an, -kua; -koi) fn sólyom
haukkuami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
falatozás
hauk|kuo (-un, -kuu; -utah) verb
ugat, csahol
haukund|u (-an, -ua; -oi) fn ugatás; koirien ~u kutyaugatás
ha|udu (-vvan, -udua; -udoi) fn 1.
mélyedés, hasadék; 2. gödör, verem
ha|uduo (-vvon, -udou; -vvotah)
verb kikölt
ha|uduokseh (-vvommos, -udohes;
-vvotahes) refl verb elalszik, kialszik
ha|ugi (-vvin, -ugii; -ugiloi) fn csuka [hal]
havač|čuo (-un, -čuu; -utah) verb
felocsúdik, felébred
havačut|tua (-an, -tua; -etah) verb
felébreszt, felkelt
havi|sta (-zen, -zou; -stah) verb dicsekszik
havvak|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn egyenetlen
ha|vvata (-uduan, -uduau; -vvatah)
verb temet, eltemet
he|bo (-von, -buo; -boloi) fn ló
hebo|ine (-zen, -stu; -zii) fn ló ◊
lahju~zen suuh ei kačota ajándék lónak ne nézd a fogát
hebo||tahnu|t (-on, -ttu; -zii) fn lóistálló
hedi hsz tüstént, azonnal, rögtön
heijän nm övék, az ő ...juk,-jük
heik|etä (-kenen, -kenöü; -etäh) verb
elkallódik
heik|ko (-on, -kuo; -koloi) mn csendes, halk
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heikkovu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
gyengeség
heilahtel|lakseh (-emmos, -ehes;
-lahes) refl verb leng
heilahtus||väli (-n, -i; -löi) fn kilengés; viizarin ~ az inga kilengése
heilahute|lla (-telen, -telou; -ellah)
verb lenget
heilu|o (-n, -u; -tah) verb himbálózik, hintál
heilut|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
himbál, hintáztat; 2. csóvál; ~tua
händiä csóválja a farkát
heilutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
lengetés, lendítés
heim|o (-on, -uo; -oloi) fn törzs
[népcsoport]
heimo||kun|du (-nan, -dua; -dii) fn
származás, eredet, család
heimola|ine (-zen, -stu; -zii) fn rokon
heimolaz|et (-ien, -ii) plur fn nemzedék, generáció
hein|ü (-än, -iä; -ii) fn 1. fű; 2. széna
heinü||kosilk|u (-an, -ua; -oi) fn fűnyíró
heinü||kuu (-n, -du; -loi) fn július
heinän||karva|ine (-zen, -stu; -zii)
mn zöld, sötétzöld
heittelehtänd|ü (-än, -iä; -öi) fn
szédítés, nagyzolás, blöff
heittelemättäh hsz 1. szüntelenül,
állandóan; 2. percenként, percrőlpercre, pillanatonként
heittelemät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn szakadatlan, állandó, folyamatos; ~tömät riijat állandó
/ szakadatlan civakodás
heit|elläkseh (-telemmös, -elehes;
-ellähes) refl verb tettet, szimulál,
színlel
heittelü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn szédítés, nagyzolás, blöff
heit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb 1. abbahagy, megszakít; ~tiä tabakan poltamine / kurimine abbahagyja a dohányzást; 2. kirak,
kitesz, kihelyez
heit|tiäkseh (-ämmös, -tähes; -etähes) refl verb leereszkedik
heit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh) verb megáll

hengi
heit|täkseh (-ämmös, -tähes; -etähes) refl verb tetteti magát, szimulál, színlel
heittämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn kiszabadulás, felszabadulás, megszabadulás
heitänd|ü (-än, -iä; -öi) fn kiszabadulás, felszabadulás, megszabadulás
hel|düö (-lün, -düü; -lütäh) verb
meghatódik, megindul
hel|ei (-ien, -iedü; -ielöi) in csengő, csilingelő, csendülő, zengő
helev|ü (-än, -iä; -ii) in csengő,
csilingelő, csendülő, zengő
helineh (-en, -tü; -ii) fn 1. csengés, csilingelés; 2. hangzás
heli|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb 1.
cseng, csilingel; 2. hangzik
hell|ü (-än; -iä; -ii) mn kedveskedő, szívélyes, gyöngéd
hellüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb meghat, megindít
helläh hsz óvatosan, vigyázva
helm|et (-ien, -ii) plur fn üveggyöngysor, gyöngysor
helm|i (-en, -ie; -ilöi) fn üveggyöngy,
gyöngy
help|o (-on, -uo; -oloi) mn könynyű; ~o zaduačču könnyű feladat
helpoh hsz könnyen, könnyedén
helt|u (-an, -ua; -oi) fn 1. taraj, taréj; kukin ~u kakastaréj; 2. szakáll [állati]; kukin ~u kakasszakáll
heläit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
csenget, zörget, csörget
heläitü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn csengetés
hen|do (-non, -duo; -doloi) mn csekély, jelentéktelen, gyenge
hengelli|ne (-zen, -stü; -zii) mn 1.
szellemi; 2. vallási; 3. vallásos
hengen||hädä (-hiän, -hädiä; -hädii) fn veszély
hengen||täüttämi|ne (-zen, -stü;
-zii) fn asztma
henget|öi (-tömän, -tömiä; -tömii)
mn élettelen
heng|i (-en, -ie;-ii/-ilöi) fn 1. lélek,
szellem ◊ Pühä Hengi Szentlélek; paha ~i rossz / gonosz lé-

hengikohtalline
lek; 2. élet; andua ~i életet ad
vkinek; 3. személy
hengi||kohtalli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn 1. személyes; 2. személyi
hengi||kun|du (-nan, -dua; -dii) fn
személyzet
hengi|ne (-zen, -stü; -zii) mn lelki,
szellemi; ~zet väit lelki erő; ~ine
bohatus lelki / szellemi gazdagság
hengit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb lélegzik; ~tiä nenän kauti az orrán lélegzik
hengitü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn lélegzés, légzés
hengähtel|läkseh (-emmös, -ehes;
-lähes) refl verb 1. lélegzik; 2.
sóhajt
hengähtü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn
1. lélegzet; 2. sóhaj, sóhajtás
her|a (-an, -ua; -oi) fn gyümölcslé
herk|ü (-än, -iä; -ii) mn érzékeny
herkü|s (-ön, -ttü; -zii) fn érzékenység
herkü||südämelli|ne (-zen, -stü; -zii)
mn 1. érzékeny; 2. érzelmes
herkü||südämelližü|s (-ön, -ttü;
-ksii) fn érzelmesség
herkü||tundo|ine (-zen, -stu; -zii)
mn érzékeny
herkäh||usko|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
mn hiszékeny; ~jat rahvas hiszékeny emberek
herkäh||uskond|u (-an, -ua; -oi) fn
bizalom
herm|o (-on, -uo; -oloi) fn ideg
hermok|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn ideges
hermostu|o (-n, -u; -tah) verb idegeskedik
hermostut|tua (-an, -tau; -etah) verb
idegesít, izgat
hermo||voimat|oi (-toman, -tomua,
-tomii) mn idegbajos, idegbeteg
herneh (-en, -tü; -ii) fn borsó
herr|u (-an, -ua; -oi) fn 1. úr, uraság; 2. főnök
herru|s (-ksen, -stu; -ksii) fn uralom, uralkodás
heteik|kö (-ön, -küö; -kölöi) mn lápos, mocsaras, ingoványos
hetk|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn pillanat
hibj|u (-an, -ua; -oi) fn bőr [emberi]

94
hičut|tua (-an, -tau; -etah) verb (be-)
dörzsöl, (meg)masszíroz
hiek|ku (-an, -kua; -koi) fn homok
hiekku||mua (-n, -du; -loi) fn sivatag, homokpuszta
hiem|ai (-uan, -uadu; -ualoi) fn ruhaujj, ingujj; lühüöt ~uat rövidujj
hiemuan||suu (-n, -du; -loi) fn mandzsetta, kézelő
hien||čihm|u (-an, -ua; -oi) fn hőség
hien|o (-on, -uo; -oloi) mn 1. kicsi, apró; 2. finom, vékony
hienond|ua (-an, -au; -etah) verb
darabol, felaprít, széttör, szétzúz
hienostelu (-n, -u; -loi) fn ceremónia
hieno||südämelli|ne (-zen, -stü; -zii)
mn tapintatos
hieno||südämelližü|s (-ön, -ttü; -ksii)
fn tapintat
hieno||tavar (-an, -ua; -oi) fn rövidáru
hieno||tundo|ine (-zen, -stu; -zii)
mn tapintatos, udvarias
hierat|tua (-tau, -etah) verb felsért, feldörzsöl, kidörzsöl
hiero|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn maszszőr, gyúró
hierond|u (-an, -ua; -oi) fn maszszírozás, masszázs, gyúrás
hieru (-n, -u; -loi) fn falu
hierula|ine (-zen, -stu; -zii) mn falusi
hierun rtlan mn falusi
hier|uo I (-on, -ou; -otah) verb bepiszkol, piszkol, összepiszkol, öszszeken
hier|uo II (-on, -ou; -otah) verb
masszíroz, megmasszíroz, gyúr,
meggyúr
hiestü|ö (-n, -ü; -täh) verb izzad,
megizzad
hi|gi (-en, -gie; -gilöi) fn izzadság,
veríték, verejték
hiihtelemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn síelés
hiihtelend|ü (-än, -iä; -öi) fn síelés
hiihtel|lä (-en, -öü; -läh) verb síel,
sízik
hiihtelü (-n, -ü; -löi) fn síelés
hiiht|o (-on, -uo; -oloi) fn síelés
hiihto||ammund|u (-an, -ua; -oi) fn
biatlon, sílövészet

hiľľus
hiihtä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn síelő, síző
hiihtämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn síelés
hihtänd|ü (-än, -iä; -öi) fn síelés
hiilav|u (-an, -ua; -ii) mn forró
hiilavu|o (-n, -u; -tah) verb felmelegedik, felhevül, felforrósodik
hiil|duo (-lun, -duu; -lutah) verb felmelegedik, felhevül, felforrósodik
hiil|i (-en, -dü; -lii) fn szén
hiilut|tua (-an, -tau; -etah) verb melegít, megmelegít, felmelegít
hiimielli|ne (-zen, -stü; -zii) mn vegyi, kémiai
hiimii||pez|o (-on, -uo; -oloi) fn vegytisztítás
hiimii||puhtastu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn vegytisztítás
hiir|i (-en, -dü; -ii/-ilöi) fn egér
hiiri||hauk|ku (-an, -kua; -koi) fn
egerészölyv
hiitruiččemat|oi (-toman, -tomua;
-tomii) mn együgyű, gyermeteg,
naiv
hiiv|uo (-on, -ou; -otah) verb lopakodik
hiľľah hsz lassan
hiľľa|ine (-zen, -stu; -zii) mn 1.
zajtalan, nesztelen, hangtalan; 2.
lassú
hiľľakkazin hsz lassan
hiľľazeh hsz lassan
hiľľazesti hsz lassan, apránként
hiľľaž|u (-an, -ua; -oi) mn késlekedő, lassú
hiľľažu|s (-on, -ttu; -ksii) fn nyugalom, csend, béke
hillembäh kf hsz halkabban, csendesebben
hillembäzeh kf hsz halkabban, csendesebben
hillend|iä (-än, -äü; -etäh) verb 1.
lassít, lelassít, fékez, lefékez; ~iä
askelet lelassítja a lépteit; 2. lefojt, elfojt, elnémít, elcsendesít,
lecsendesít
hille|tä (-nen, -nöü; -täh) verb 1. elhalkul, elnémul, elhallgat; 2. lassul, lelassul, meglassul; 3. gyengül, elgyengül
hiľľ|u (-an, -ua; -oi) mn lassú
hiľľu|s (-on, -ttu; -zii) fn lassúság

himo
him|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. vágy,
óhaj, kívánság; 2. vágy, vágyakozás, sóvárgás; tiijon~o tudásvágy, tudásszomj; 3. kedv vmire
/ vmihez
himoil|lakseh (-emmos, -ehes;
-lahes) refl verb vonzódik vkihez
himoittamattomu|s (-ksen, -stu;
-ksii) fn apátia
himoit|tua (-tau) verb szeretne
himo||rua|do (-von, -duo; -doloi)
fn hobbi, kedvtelés
hin|du (-nan, -dua; -doi) fn ár [költség]
hindu||list|u (-an, -ua; -oi) fn árjegyzék, árlap
hinhet|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
dúdol, dúdolgat, eldúdol
hinnak|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
nagy értékű [ára van]
hinnast|o (-on, -uo; -oloi) fn árjegyzék, árlap
hinnoitand|u (-an, -ua; -oi) fn értékelés, becslés
hinnoittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
értékelés, becslés
hinnoittelu (-n, -u; -loi) fn bizomány; andua tavarat ~h árut
bizományba ad
hinnoit|tua (-an, -tau; -etah) verb
áraz, beáraz
hinnoitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn értékelés, becslés
hirnu|o (-n, -u; -tah) verb tüszszent, tüsszög
hirurg|u (-an, -ua; -oi) fn sebész
hirv|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn 1. félelmetes, szörnyű; 2. bosszantó
histourielli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
történelmi, történeti
histouri|i (-en, -edu; -eloi) fn történelem, történet; rahvaskunnan
~i az emberiség történelme / története
hizi|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb vánszorog, vonszolja magát
hizo|i (-in, -idu; -loi) fn pipogya alak
hiv|uo (-on, -ou; -otah) verb hegyez, kihegyez
hivu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1. haj,
hajszál; 2. szőr, szőrszál [emberi]
hluor|u (-an, -ua; -ii) fn klór
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hobbi (-n, -i; -loi) fn hobbi
hobja|ine (-zen, -stu; -zii) mn ezüst
hobjan||karva|ine (-zen, -stu; -zii)
mn ezüstös
hobj|u (-an, -ua; -ii) fn ezüst
hoida|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn vezető, főnök
hoidamat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn elhanyagolt, gondozatlan, ápolatlan
hoidamattomu|s (-on, -ttu; -ksii)
fn elhanyagoltság, gondozatlanság, ápolatlanság
hoidami|ne (-zen, -stu; -zii) fn ellátás, kezelés, gondozás
hoi|do (-jon, -duo; -doloi) fn ellátás, kezelés, gondozás
hoido||kurs|u (-an, -ua; -oi) fn kúra, gyógykúra
hoi|dua (-jan, -dau; -jetah) verb 1.
ellát, kezel, gondoz; 2. vezet;
~dua talovustu háztartást vezet
hoik|ku (-an, -kua; -kii) mn vékony
hoisk|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn délceg, deli
hoivah hsz könnyen, könnyedén
hoivend|ua (-an, -au; -etah) verb
csillapít, enyhít
hoivendu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
könnyítés, megkönnyítés
hoiv|u (-an, -ua; -ii) mn könnyű,
könnyen elvégezhető; ~u zaduačču könnyű feladat; ~u ruado könnyű munka
hokk|ei (-ien, -iedu; -ieloi) fn jégkorong, hoki
hoksak|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn találékony, leleményes
hoks|ata (-uan, -uau; -atah) verb
gyanakszik vmire, gyanít vmit
ho-ľo-ľoo! isz halló! hahó!
hoľotand|u (-an, -ua; -oi) fn hallózás, hahózás
hoľot|tua (-an, -tau; -etah) verb
hallózik, hahózik
hommail|la (-en, -ou; -lah) verb
serénykedik, szorgoskodik
homm|at (-ien, -ii) plur fn 1. serénykedés, szorgoskodás; 2. főidény, kampány
homm|ata (-uan, -uau; -atah) verb
serénykedik, szorgoskodik, foglalatoskodik

huavata
homm|u (-an, -ua; -ii) fn aggodalom, aggódás
hongo|i (-in, -idu; -loi) fn fatörzsből vájt csónak / ladik
hong|u (-an, -ua; -ii) fn fenyő [faanyag]
hop|pu (-un, -puu; -puloi) fn nézeteltérés
hopun||ečči|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
fn botrányokozó, garázda
hor|a (-an, -ua; -ii) fn kórus, kar,
énekkar
horhot|tua (-an, -tau; -etah) verb
hahotázik
horhotu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn hahota
hos ksz bár, ámbár, noha, jóllehet
Hospodi (-n, -i) fn Úristen, (az) Úr
hoźaistv|u (-an, -ua; -oi) fn 1. gazdaság; 2. gazdálkodás
hot ksz bár, ámbár, noha, jóllehet
hoteli (-n, -i; -loi) fn szálloda, hotel
houk|ku (-an, -kua; -kii) fn tökfilkó, bolond
houkut|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb elbűvöl, megigéz
hrani|e (-n, -u; -tah) verb titkol,
eltitkol, titokban tart
hrestomuati|i (-en, -edu; -eloi) fn
szöveggyűjtemény
Hristos|su (-an, -sua; -soi) fn Krisztus
hrizantiem|u (-an, -ua; -oi) fn
krizantém, őszirózsa
hrouniekan||kirjutta|i (-jan, -jua;
-jii /-joi) fn krónikás, krónikaíró
hrouniek|ku (-an, -kua; -koi) fn krónika
hua|bu (-van, -bua; -boi) fn (rezgő)
nyárfa
huahm|o (-on, -uo; -oloi) fn csalóka / csalfa látszat
huahmo|i (-in, -idu; -loi) fn rozsomák, torkosborz
huarotand|u (-an, -ua; -oi) fn szétnyitás, kinyitás, felnyitás
huarottami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
szétnyitás, kinyitás, felnyitás
huarot|tua (-an, -tau; -etah) verb
szétszed, szétbont
huav|ata (-uan, -uau; -atah) verb
feltételez, feltesz magában

huaveh
huaveh (-en, -tu; -ii) fn elképzelés, elgondolás
huaveili|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
álmodozó, ábrándozó
huaveil|la (-en, -ou; -lah) fn 1. álmodozik, ábrándozik; 2. képzelődik, fantáziál
huaveiltav|u (-an, -ua; -ii) in lehető, lehetséges, elképzelhető
huaveilu (-n, -u; -loi) fn terv, elképzelés
huav|o (-on, -uo; -oloi) fn zsák
hu|ba (-van, -bua; -bii) mn jelentéktelen
hudre|ta (-nen, -nou; -tah) verb elvásik
hudr|u (-an, -ua; -oi) mn ócska, rozoga; ~u veneh rozoga csónak
huhu|t (-loin, -loi) plur fn hallomás
huig|ei (-ien, -iedu; -ieloi) fn szégyen, gyalázat
huigien||tun|do (-non, -duo; -doloi) fn félénkség, szégyenlősség
huigien||varav|o (-on, -uo; -oloi)
fn lelkiismeret
huigien||varuaj|u (-an, -ua; -ii/-oi)
mn félénk, szégyenlős
huigien||varuand|u (-an, -ua; -oi)
fn félénkség, szégyenlősség
huigiet|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn botrányos, gyalázatos; ~oi
ičenviendü botrányos viselkedés
huigiettomu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
botrány, skandalum, gyalázat
huijusteli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in
félénk, szégyenlős
huijustel|lakseh (-emmos, -ehes;
-lahes) refl verb zavarba jön
huijust|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb zavarba jön
huijut|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn botrányos, megbotránkoztató
huik|eh (-kehen, -ehtu; -kehii) fn
hívás, szólítás
huimavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn szédülés; tundie ~s szédülést érez,
szédül, szédeleg
huk|ku (-an, -kua; -kii) fn farkas
hukku|ine (-zen, -stu; -zii) mn buta, bárgyú, ostoba, együgyű
hullav|o (-on, -uo; -oloi) fn bénaság, hűdés, szélütés
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humal||- I et alkoholos, szeszes;
~juomizet szeszes italok
humal II (-an, -ua; -oi) fn alkohol,
szesz
humaldu|o (-n, -u; -tah) verb leissza magát, iszákoskodik
humalniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
alkoholista, iszákos
humaloiču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
alkoholizmus, iszákosság
humal||ta|udi (-vvin, -udii; -udiloi) fn alkoholizmus, iszákosság
humineh (-en, -tu; -ii) fn 1. fülzúgás; 2. moraj, morajlás, robaj,
robajlás; meren ~ a tenger morajlása / moraja
humi|sta (-zen, -zou; -stah) verb
zúg [fej, fül]
humizi|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in zajos, lármás
huogav|o (-on, -uo; -oloi) fn szabadság, szabadságolás; ajua ~ole
szabadságra megy
huogavu|o (-n, -u; -tah) verb kipiheni magát, üdül
huogavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn szünet
huogeheh hsz olcsón
huogehesti hsz olcsón
huol|do (-lon, -duo; -doloi) fn ellátás, kezelés, gondozás
huolehti|e (-n, -u; -tah) verb 1. gondoskodik, gondoz, törődik; 2.
nyugtalankodik, izgul, aggódik
huolehtimi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
gondoskodás, gondozás
huolek|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
1. figyelmes; 2. gondos
huolekkahah hsz 1. figyelmesen; 2.
izgatottan
huolekkahasti hsz figyelmesen
huolen||pi|do (-von, -duo; -doloi)
fn gondoskodás, gondozás
huolen||pidä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
in gondos
huolen||pidämättäh hsz közönyösen, figyelmetlenül
huolen||pidämättömü|s (-ön, -ttü;
-ksii) fn közönyösség, figyelmetlenség
huolen||pidämät|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii) mn közönyös, figyelmetlen

huondes
huolestunnu|h (-on, -ttu; -zii) in
izgatott, felindult
huolestu|o (-n, -u; -tah) verb felizgul, felizgatja magát
huolestu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn izgatottság, felindultság
huolestut|tua (-an, -tau; -etah) verb
1. felizgat; 2. nyugtalanít, aggaszt
huolet|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn gondtalan, gond nélküli; ~oi
lapsusaigu gondtalan gyermekkor
huolettah hsz szabadon
huolettomasti hsz szabadon
huolettomu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
gondtalanság
huolevunnu|h (-on, -ttu; -zii) in
nyugtalanító
huolevut|tua (-an, -tau; -etah) verb
nyugtalanít, izgat, aggaszt; se ei
minuu ~a ez engem nem izgat /
aggaszt
huol|i (-en, -du; -iloi) fn 1. gond;
2. izgalom, izgatottság
huoli|e (-n, -u; -tah) verb nyugtalankodik, izgul, aggódik; älä ~!
ne aggódj!
huolimat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn gondatlan, figyelmetlen
huolimattomasti mn gondatlanul,
figyelmetlenül
huolimattomu|s (-on, -ttu; -ksii)
fn gondatlanság, figyelmetlenség
huolit|tua (-an, -tau; -etah) verb siet
huomaiču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
intés, figyelmeztetés
huom|ata (-uan, -uau; -atah) verb 1.
észrevesz, megfigyel; 2. kitalál
huomav|o (-on, -uo; -oloi) fn figyelem; ottua ~oh figyelembe vesz
huomavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
intés, figyelmeztetés
huomei hsz holnap
huomenen||jälles hsz holnapután
huomeni|ne (-zen, -stu; -zii) mn holnapi
huomuamat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn önkéntelen, akaratlan,
szándéktalan
huondeksel hsz reggel
huondeksin hsz kora reggel
huonde|s (-ksen, -stu; -ksii) fn reggel ◊ hüviä ~stu! jó reggelt!

huondespuoli
huondes||puol|i (-en, -du; -ii) fn virradat, derengés
huondes||valg|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
fn virradat, derengés
huondes||ver|o (-on, -uo; -oloi) fn
reggeli [étkezés]
huon|o (-on, -uo; -oloi) mn rossz;
~o ristikanzu rossz ember
huonoh hsz rosszul
huononemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
romlás, leromlás, rosszabbodás
huononend|u (-an, -ua; -oi) fn romlás, leromlás, rosszabbodás
huonosti hsz rosszul
huono|ta (-nen, -nou; -tah) verb
legyengül, rosszabbodik az állapota
huonu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1. ház;
2. otthon; 3. építmény, épület
huo|vis (-gehen, -vistu; -gehii) mn
olcsó ◊ ~vis tulo olcsó siker
hur|ai (-uan, -uadu; -ualoi) mn bal;
kirjuttua ~ual käil bal kézzel
ír
hura||miel|i (-en, -dü; -ii) fn előérzet, balsejtelem
hurizend|u (-an, -ua; -oi) fn búgás, zúgás
hursti (-n, -i; -loi) fn futószőnyeg
hursti|ne (-zen, -stu; -zii) mn együgyű
huruahpäi hsz balra [hová]
hurual hsz bal felől, balról
huruale hsz balra [hová]
hurualpäi hsz bal felől, balról
hurvehtu|o (-n, -u; -tah) verb meggémberedik, elzsibbad
huškaht|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes) refl verb elszáguld, elvágtat
hušk|ata (-uan, -uau; -atah) verb
dob, hajít, vet, beledob, belehajít, belevet, átdob, áthajít, átvet,
rádob, ráhajít, rávet; ~ata kivi
vastah válaszul követ dob rá
huškut|tua (-an, -tau; -etah) verb
dob, eldob, vet, elvet, hajít, elhajít
huuhkaht|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes) refl verb huhog
huuhk|ua (-an, -au; -etah) verb huhog
huuht|u (-an, -ua; -ii) fn tisztás

97
huul|i (-en, du; -ii) fn ajak; ülä~i
felső ajak; ala~i alsó ajak; žerbu~i nyúlszáj
huurm|e (-ien, -ettu; -ieloi) fn dér,
zúzmara
huussi (-n, -i; -loi) fn illemhely,
toalett, vécé
huutor (-an, -ua; -oi) fn major, tanya
hu|veta (-benen, -benou; -vetah) verb
eltűnik
hüčist|iäkseh (-ämmös, -ähes; -etähes) refl verb elrejtőzik, elbújik;
~iäkseh čuppuh elrejtőzik / elbújik a sarokba
hügl|iä (-än, -äü; -etäh) verb hintázik, himbálózik
hül|gü (-lün, -güü; -gülöi) mn felesleges, szükségtelen, haszontalan
hüllät|tü (-ün, -tüü; -tülöi) mn felesleges, szükségtelen, haszontalan
hül|lätä (-giän, -giäü; -lätäh) verb
hagy, elhagy, otthagy, cserbenhagy; ~lätä pereh elhagyja a családját
hüp|ellä (-pelen, -pelöü; -elläh) verb
ugrál, ugrándozik, szökell, szökdécsel
hüp|pie (-in, -piü; -itäh) verb ugrik, ugrál; ~pie ühtel jallal féllábon ugrál
hüp|pü (-ün, -püü; -pülöi) fn ugrás
hüppävü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn
ugrás
hüpäht|iäkseh (-ämmös, -ähes; -etähes) refl verb felugrik
hüp|ätä (-piän, -piäü; -ätäh) verb
1. siet, fut, nekifut; ~ätä vastah
szembesiet, elésiet; ~ätä pagoh
futásnak ered, nekiiramodik; 2.
ráveti magát vmire / vkire, ráugrik; 3. felugrik; 4. kiugrik, előugrik
hürineh (-en, -tü; -ii) fn 1. moraj,
morajlás, robaj, robajlás; 2. búgás, zúgás; 3. zümmögés
hüri|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb 1.
búg, zúg; 2. zümmög
hütk|iä (-än, -äü; -etäh) verb hintázik, himbálózik
hütküt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
hintáztat, himbál

hüvä
hüvin I hsz 1. jól; 2. sikeresen, szerencsésen, kedvezően
hüvin! II kl bravó! nagyszerű! remek! jól van!
hüvin||eländ|ü (-än, -iä; -öi) fn jólét
hüvin||meni|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
in sikeres, jól menő
hüvin||mielin hsz kedvesen, szívélyesen
hüvin||opastu|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in jó előmenetelű, jól tanuló
hüvin||opastu|s (-ksen; -stu; -ksii)
fn jó tanulmányi előmenetel
hüvin||vastuaj|u (-an, -ua; -ii/-oi)
mn vendégszerető
hüvin||vastuand|u (-an, -ua; -oi) fn
vendégszeretet
hüvin||voind|u (-an, -ua; -ii) fn jólét
hüvit|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
gratulál, üdvözöl vminek az alkalmából, minden jót kíván
hüvü|s (-ön, -ttü; -zii) fn 1. (a) jó;
2. jóság, jólelkűség, szívesség;
3. jó, java vminek; tämä on ~s
rahvahale ez a nép javára van /
ez a nép javát szolgálja; 4. jólét
hüvüön||tahto|i I (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn jóakaró
hüvüön||tahto|i II (-jan, -jua; -jii/
-joi) in jóakaratú, jóindulatú
hüvüön||tahtojen hsz jóakaratúlag,
jóindulatúlag
hüvüön||tahtožu|s (-on, -ttu; -ksii)
fn jóakarat, jóindulat
hüvüön||toivomu|s (-ksen, -stu;
-ksii) fn jóakarat, jóindulat
hüvüön||toivotta|i I (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn jóakaró
hüvüön||toivotta|i II (-jan, -jua; -jii/
-joi) in jóakaratú, jóindulatú
hüvüön||toivottajen hsz jóakaratúlag
hüv|ä I (-än, -iä; -ii) fn (a) jó
hüvä! II kl bravó! nagyszerű! remek!
hüv|ä III (-än, -iä; -ii) mn 1. jó;
~ä ristikanzu jó ember; ~äl sanal jó szóval; ~ä nevvo jó tanács; ~ät dovarišat jó barátok
◊ ole ~ä! légy / legyél (oly) jó;
olgua ~ät! legyetek / ön(ök) legyen(ek) (oly) jó(k)! ~iä tervehüttü! jó egészséget! ~iä huondestu! jó reggelt! ~iä ildua! jó

hüvä
estét! ~iä päiviä! jó napot! ~iä
üödü! jó éjt / éjszakát! ~iä matkua! jó utat! jó utazást! kaikkie
~iä! minden jót! tämä ei ole
~äkse ez nem lesz jó; 2. kedvező, szerencsés
hüvä IV msz jó, jól van, rendben
hüväilemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn ünneplés
hüväilend|ü (-än, -iä; -öi) fn ünneplés
hüväil|lä (-en, -öü; -läh) verb ünnepel, megünnepel; ~lä nimipäivüniekkua névnapot (meg)ünnepel
hüväilü (-n, -ü; -löi) fn ünneplés
hüväksü|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in pozitív, igenlő, kedvező
hüväksümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
jóváhagyás, helyeslés
hüväksünd|ü (-än, -iä; -öi) fn jóváhagyás, helyeslés
hüväksü|ö (-n, -ü; -täh) verb 1. helyesel; 2. megjutalmaz, kitüntet
hüväle||tulemi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn jó illat
hüväle||tulend|u (-an, -ua; -oi) fn
jó illat
hüväle||tuli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in illatos, illatozó
hüvälleh hsz 1. sikeresen, szerencsésen, kedvezően; 2. jószerivel
hüvä||luadu|ine (-zen, -stu; -zii) mn
jó minőségű
hüvä||mieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
kedves, szívélyes
hüvä||mieližü|s (-ön; -ttü; -ksii) fn
kedvesség, szívélyesség
hüvän||luadi|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in erényes; ~i ristikanzu erényes
ember
hüvän||rua|do (-von, -duo; -doloi)
fn jótett, jótétemény
hüvän||tahto|ine (-zen, -stu; -zii)
mn jóságos
hüvän||tahtožu|s (-on, -ttu; -ksii)
fn jóindulat, nagylelkűség, kegy
hüvän||te|go (-von, -guo; -goloi)
fn jótett, jótétemény
hüvä||sana|ine (-zen, -stu; -zii) mn
tapintatos
hüvä||sanažu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
tapintat
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hüvä||südämelli|ne (-zen, -stü; -zii)
mn 1. jólelkű; ~ne taba jólelkű
természet; 2. szelíd; ~ne nagropagin szelíd irónia; 3. nemeslelkű, nagylelkű; ~ne tego nagylelkű tett / cselekedet; 4. szívből jövő, őszinte
hüvä||südämelližü|s (-ön, -ttü;
-ksii) fn 1. jólelkűség; 2. nagylelkűség; ozuttua ~s nagylelkűséget tanúsít
hüvöindelemi|ne (-zen, -stü; -zii)
fn önteltség, dölyf, gőg, fontoskodás
hüvöindelend|ü (-än, -iä; -öi) fn
önteltség, dölyf, gőg, fontoskodás
hüvöindeli|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in
öntelt, rátarti, dölyfös, gőgös
hüübi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn bagoly
hüö (heijän, heidü) plur nm ők
hüö|dü (-vün, -düü; -dülöi) fn 1.
haszon, nyereség; suaha ~düü
hasznot húz vmiből; 2. nyeremény; 3. megtakarítás; 4. érdek
hüö|düö (-vün, -düü; -vütäh) verb
nyer [pénzt, hasznot]; ~düö lotareis nyer a lottón
hüökkävü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn
támadás [harcászat], invázió
hüövülli|ne (-zen, -stü; -zii) mn előnyös
hüövün||tuoj|u (-an, -ua; -ii/-oi) mn
kifizetődő, rentábilis
hüövüttä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in előnyös
hüövüt|öi (-tömän, -tömiä; -tömii)
mn hiábavaló
häbevünnü|h (-ön, -ttü; -zii) in elvesztett, elhagyott, elveszett
häbevü|ö (-n, -ü; -täh) verb elvész
hädä (hiän, hädiä; hädii) fn 1. baj,
szerencsétlenség; puuttuo ~h bajba kerül; 2. ínség, nyomorúság;
eliä hiäs ínségben él; 3. bánat,
bú, szomorúság
hädähi|ne (-zen, -stü; -zii) mn 1.
szűkölködő; 2. bánatos, bús, szomorú
hädäil|läkseh (-emmös; -ehes; -lähes) refl verb elveszíti a nyugalmát
hädäzilleh hsz izgatottan

hätkestümine
hädävü|ö (-n, -ü; -täh) verb nyomorog, szűkölködik
häi I (hänen, händü) nm ő
-häi II ut 1. hát, nos; 2. hisz, hiszen
häi|büö (-vün, -büü; -vütäh) verb eltűnik
häilüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb 1.
himbál, hintáztat; 2. bólogat
häilü|ö (-n, -ü; -täh) verb 1. himbálózik, hintázik; 2. őgyeleg, lézeng, lebzsel
häil|ätä (-iän, -iäü; -ätäh) verb bólint, biccent
häkinke||toruaj|u (-an, -ua; -ii/-oi)
fn torreádor
häk|ki (-in, -kii; -kilöi) fn bika
hälineh (-en, -tü; -ii) fn zúgás, zaj
häli|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb zúg
hälizi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in zajos
hälü (-n, -ü; -löi) fn zúgás, zaj
hälük|äs (-kähän, -ästü; -kähii) mn
nyugtalan, nyughatatlan
hälü|t (-löin, -löi) plur fn serénykedés, szorgoskodás
hämmästünnü|h (-ön, -ttü; -zii) in
elvesztett, elhagyott, elveszett
hämmästü|ö (-n, -ü; -täh) verb elvész, elkallódik
hämü (-n, -ü; -löi) fn szellem, kísértet
hämähäkin||verk|o (-on, -uo; -oloi)
fn pókháló
hämähäk|ki (-in, -kii; -kilöi) fn pók
hämärdü|ö (-ü) verb esteledik, beesteledik
hämäri (-n, -i; -ilöi) mn homályos,
félhomályos
hämärin||pim|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
fn homály, félhomály
hän|dü (-nän, -diä; -döi) fn farok
hänen nm övé, az ő ...ja,-je
häpäk|kö (-ön, -küö; -kölöi) mn elgyengült, elaggott, roskatag
härm|ü (-än, -iä; -ii) fn dér, zúzmara
hätkekse hsz sokáig, hosszú ideig
hätkelli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
hosszas, hosszadalmas, hosszan
tartó; ~ne taudi hosszan tartó
betegség
hätken hsz sokáig, hosszú ideig
hätkestümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
késés, késedelem

hätkestündü
hätkestünd|ü (-än, -iä; -öi) fn késés, késedelem
hätkestüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
feltartóztat
hätkestü|ö (-n, -ü; -täh) 1. halaszt,
halogat; ~ö vastavuksen kel halogatja a válaszadást; 2. elmarad, lemarad; ~ö ruavos lemarad a munkában
hätk|i (-en, -ie; -ii) mn hosszú;
~ekse aijakse hosszú időre
häviemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn csőd,
bukás, krach
häviend|ü (-än, -iä; -öi) fn csőd, bukás, krach
hävit|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
elveszt, elveszít
hävit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb 1.
elpusztít, kiirt; 2. megtisztít vmitől; 3. elveszít
hävittämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
vminek az elvesztése, veszteség
hävitü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn megszüntetés, felszámolás, likvidálás
hävi|tä (-en, -eü; -täh) verb 1. meghal; 2. eltűnik; 3. elvész, elveszik
hävitänd|ü (-än, -iä; -öi) fn megszüntetés, felszámolás, likvidálás
hölmö|i (-in, -idü; -löi) mn együgyű, jámbor
hölün||pölü (-n, -ü; -löi) fn sületlenség, ostobaság
höst|e (-ien, -ettü; -ielöi) fn trágya
höšt|ö (-üön, -öttü; -ölöi) fn trágya
höžäk|kö (-ön, -küö; -kölöi) mn
ügyetlen, esetlen, suta
hövvänd|ü (-än, -iä; -ii/-öi) fn rágalom; täüzi ~ü színtiszta rágalom
hö|üdiä (-vvän, -üdäü; -vvetäh) verb
rágalmaz, megrágalmaz
höüdä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn rágalmazó
höüdöi||puu (-n, -du; -loi) fn kányafa, labdarózsa
höühen (-en, -dü; -ii) fn pehely, pihe
höühend|iä (-än, -äü; -etäh) verb
csipegeti magát, tollászkodik
höürü (-n, -ü; -löi) fn 1. pára; 2. gőz
höürü||laiv|u (-an, -ua; -oi) fn gőzhajó
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igä
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ičen||vuarda|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn aszkéta
iče||päi|ne (-zen, -stü; -zii) mn önfejű, konok, makacs, csökönyös
idar|u (-an, -ua; -oi) mn fukar, fösvény, zsugori
ideal|u (-an, -ua; -oi) fn ideál, eszmény
idej|u (-an, -ua; -oi) fn 1. idea, eszme; 2. gondolat, ötlet
ideolougielli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
ideológiai
idevü|ö (-n, -ü; -täh) verb kicsírázik, kisarjad
idiä (ijän, idäü; ijetäh) verb kikel
[növény]
ido|ine (-zen, -stu; -zii) fn csíra,
hajtás, sarj
iel (+ part) prep 1. előtt [térben];
~ minuu előttem; 2. vminek az
előestéjén
ielembä|ine (-zen, -stü; -zii) kf mn
régebbi, korábbi, előbbi
ielleh hsz tovább
iellehpäi hsz 1. tovább ◊ muga ~
és így tovább; 2. továbbá; 3. ezután, ezentúl
ielli|ne (-zen, -stü; -zii) mn 1. jövő, következő, eljövendő, elkövetkező; ~ne ruado a következő munka; 2. távoli, távolabbi
[időben], további, későbbi, távlati; ~zet pluanat távlati tervek
iel||oli|i (-jan, -jua; -jii/ -joi) fn előfutár, előd
ielpäi hsz elöl
ies (+ gen) nu előtt [térben]; minun ~ előttem
iespäi hsz elöl
igen (-en, -dü; -ii) fn íny, fogíny
igen||ta|udi* (-vvin, -udii; -udiloi)
fn skorbut
igu|ine (-zen, -stu; -zii) mn örök,
örökkévaló; ~ine rauhus örök
béke / nyugalom
igužu|s (-on, -ttu; -ksii) fn örökkévalóság
igä (ijän, igiä; igii) fn élet [tartam],
életkor, kor; tävves ijäs érett korban; kaikekse igiä egész életében ◊ kogo ijäkse mindörökkön
örökké; kaikes ijäs (mind)örökkön örökké

i ksz és, s, is, meg
iččehi|ne (-zen, -stü; -zii) mn magán, saját, személyes
iččeh||kohtavui||pronomiin|u (-an,
-ua; -oi) fn visszaható névmás
iččenä|ine (-zen, -stü; -zii) fn saját, önálló, független
iččenäžü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn függetlenség, önállóság, szuverenitás
iččie||käzis||pidä|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi) in 1. mértéktartó; 2. tartózkodó
iče hsz személyesen, saját maga
ičekseh||müöjü||laukku (-an, -kua;
-koi) fn önkiszolgáló üzlet / bolt
ičekseh||opastund|u (-an, -ua; -oi)
fn önképzés, önművelés
ičekseh||valličus||lauk|ku (-an, -kua;
-koi) fn önkiszolgáló üzlet / bolt
ičelleh hsz személyesen, saját maga
ičen||hoi|do (-jon, -duo; -doloi) fn
viselet, öltözet
ičen||hüvännü||piend|ü (-än, -iä; -ii)
fn önteltség, önérzet
ičen||kaččo|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in óvatos, elővigyázatos
ičen||kriitiek|ku (-an, -kua; -koi)
fn önkritika, önbírálat
ičen||kritikuičči|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) in önkritikus
ičen||suvaičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in önző, egoista
ičen||suvaiču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
önzés, egoizmus
ičen||tiedämät|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii) mn eszméletlen, öntudatlan
ičen||tundemat|oi (-toman, -tomua;
-tomii) mn ösztönös, ösztönszerű
ičen||tun|do (-non, -duo; -doloi) fn
hangulat
ičen||veiend|ü (-än, -iä; -ii) fn bánásmód
ičen||viemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
magatartás, magaviselet, viselkedés
ičen||viend|ü (-än, -iä; -öi) fn magatartás, magaviselet, viselkedés
ičen||viendü||ta|vat (-voin, -boi) plur
fn etikett, illemszabályok

igäine
igä|ine (-zen, -stü; -zii) mn örök,
örökkévaló
igäv|ü I (-än, -iä; -ii) fn szomorúság, bú, bánat, búbánat
igäv|ü II (-än, -iä; -ii) mn szomorú, bús, bánatos; ~ü ümbäristö
szomorú táj / bús vidék
igävü|s (-ön, -ttü; -zii) fn életuntság
igäväh hsz szomorúan, búsan, bánatosan
igävästi hsz szomorúan, búsan, bánatosan
igävöi|jä (-čen, -ččöü; -jäh) verb
szomorkodik, búsul, bánkódik
igävöi|jäkseh (-čemmös, -ččehes;
-jähes) refl verb búslakodik, szomorkodik
ihaili|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn rajongó, csodáló, hódoló
ihail|la (-en, -ou; -lah) verb el van
ragadtatva, elcsodálkozik, ámulatba esik
ihailtav|u (-an, -ua; -ii) in bámulatos, csodálatos, elragadó, elkápráztató
ihalm|o (-on, -uo; -oloi) fn öröm
ihalmoi|jakseh (-čemmos, -ččehes;
-jahes) refl verb örül, örvendezik
ihalmoit|tua (-an, -tau; -etah) verb
elbűvöl, megigéz
ihaloi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
gyönyörködik
ihan hsz abszolút, teljesen, egészen,
tökéletesen
ihaskoit|tua (-an, -tau; -etah) verb
megörvendeztet
ihastel|la (-en, -ou; -lah) verb elcsodálkozik, ámulatba esik
ihastel|lakseh (-emmos, -ehes; -lahes) refl verb el van ragadtatva,
elcsodálkozik, ámulatba esik
ihastuksis (+ gen) nu vminek az
örömére
ihastunnu|h (-on, -ttu; -zii) in örvendező
ihastu|o (-n, -u; -tah) verb 1. megörül, örül vminek; 2. elcsodálkozik, ámulatba esik
ihastu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn öröm
ihastutta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in
elbűvölő, elragadó
ihastut|tua (-an, -tau; -etah) verb
1. megörvendeztet, örömet sze-
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rez; 2. bámulatba ejt, csodálatba ejt, elkápráztat; ~tua kuundelijoi elkápráztatja / csodálatba ejti a közönséget
iiris|su (-an, -sua; -soi) fn írisz
ije (idien, ijettü; idielöi) fn csíra,
hajtás, sarj
ijäkse hsz örökké, örökre
ijäk|äs (-kähän, -ästü; -kähii) fn éltes, koros, idős
ijälli|ne (-zen, -stü; -zii) mn örök,
örökkévaló; ~ne musto örök emlék
ikkun (-an, -ua; -oi) fn ablak
ikkun||pieli|ne (-zen, -stü; -zii) fn
ablakpárkány
ilda|ine (-zen, -stu; -zii) fn vacsora
ildu||- I et esti
il|du II (-lan, -dua; -doi) fn este,
est ◊ hüviä ~dua! jó estét!
ilg|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn undok, undorító, utálatos
ilgiesti hsz ezzel ellentétben, ennek
ellenére
illač|ču (-un, -čuu; -čuloi) fn estély
illalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn esti
illast|ua (-an, -au; -etah) verb vacsorázik, megvacsorázik
iľľuuzi|i (-en, -edu; -eloi) fn illúzió
ilmai I hsz ingyen
ilmai II (+part) prep nélkül
ilmai||kaikkie hsz feltétlenül
ilma|ine (-zen, -stu; -zii) mn szabad
ilman||igä|ine (-zen, -stü; -zii) mn
ősrégi, évszázados, százados [koros]; ~ine perindö ősrégi hagyomány
ilman||pain|e (-ien, -ettu; -ieloi) fn
légnyomás
ilman||painien||mittari (-n, -i; -loi)
fn barométer; ~ uskaldau vihmua a barométer esőt jósol
ilmast|o (-on, -uo; -oloi) fn éghajlat, klíma
ilm|e (-ien, -ettü; -ielöi) fn kifejezés [arcon]
ilmek|äs (-kähän, -ästü; -kähii) mn
kifejező, szemléletes
ilmend|iä (-än, -äü; -etäh) verb 1.
feltár; 2. elárul; ~iä peittomieli
titkot elárul

iloillakseh
ilmendü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn 1.
elárulás; 2. kiadása, kiszolgáltatása vkinek
ilmendü|ö (-n, -ü; -täh) verb feltárul, lelepleződik
ilmendämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
leleplezés; peittoliiton ~ne az
összeesküvés leleplezése
ilmestü|ö (-n, -ü; -täh) verb 1. keletkezik, létrejön, kialakul; 2. megjelenik
ilmiettömästi hsz kifejezéstelenül
[arcon]
ilmiv|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn jelenség
ilmoih||piästä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
fn kiadó
ilmoih||piästämi|ne (-zen, -stü; -zii)
fn kiadás; kniigoin ~ne könyvkiadás
ilmoih||piäständ|ü (-än, -iä; -öi) fn
kiadás; kniigoin ~ü könyvkiadás
ilmoitand|u (-an, -ua; -oi) fn vminek a kifejezése, vminek a kifejezésre juttatása
ilmoittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
1. értesítés, tájékoztatás, tudósítás
[cselekmény]; 2. vminek a kifejezése / kifejezésre juttatása
ilmoit|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
értesít, tudósít, tájékoztat, informál; 2. kifejez, kinyilvánít, közöl, kimond, megmond
ilmoitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
vminek a kifejezése / kifejezésre juttatása; kiitoksen ~s a köszönet / hála kifejezése; 2. közlöny, értesítő; 3. értesítés, tájékoztatás, tudósítás [eredmény];
suaha ~s tájékoztatást kap
ilmoitus||leht|i (-en, -ie; -ii/-löi) fn
szórólap, röpcédula
ilmu||- I et légi||-; ~laivasto légiflotta; ~tora légicsata
ilm|u II (-an, -ua; -oi) fn 1. levegő, lég; veres ~u friss levegő;
2. időjárás, idő
ilmu||mittari (-n, -i; -loi) fn barométer
il|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. tréfa; 2.
vidámság, vígság, jókedv, derű
iloil|lakseh (-emmos, -ehes; -lahes)
refl verb vidul, mulat, szórakozik, derül

iloine
ilo|ine (-zen, -stu; -zii) mn örömteli, derűs, boldog
iloit|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
vidít, mulattat, szórakoztat, felderít [kedvet]
iloit|ellakseh (-telemmos, -telehes;
-ellahes) refl verb mulat, szórakozik
iloit|tuo (-un, -tuu; -utah) verb szórakozik, mulat
iloitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn szórakozás, mulatás, mulatság
ilok|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
1. tréfás; 2. vidám, víg, jókedvű; ~as ristikanzu jókedvű /
vidám ember; 3. szórakoztató,
mulatságos
ilokkahasti hsz vidáman, jókedvűen
iloniek|ku (-an, -kua; -koi) fn tréfamester, mókamester
ilo||noumer (-an, -ua; -oi) fn attrakció, mutatvány
ilo||pal|a (-an, -ua; -oi) fn csodabogár
ilo||piä (-n, -dü; -löi) mn huncut,
pajkos
ilot|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn
örömtelen
imet|tiä (-än, -täü; -etäh) verb szoptat, megszoptat; ~tiä lastu gyereket szoptat
immin||kummin hsz tessék-lássék,
hanyagul; ruadua ~ tessék-lássék / hanyagul dolgozik
immunitiet|tu (-an, -tua; -toi) fn
immunitás
impeeri|i (-en, -edü; -elöi) fn birodalom
imperatiiv|u (-an, -ua; -oi) fn felszólító / parancsoló mód
imperfekt|u (-an, -ua; -oi) fn elbeszélő múlt idő, imperfektum
imu||bumuag|u (-an, -ua; -oi) fn
itatóspapír, itatós
indiela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
hindu, ind
indiela|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
1. hindu, ind; 2. indiai
indien rtlan mn 1. hindu, ind; 2.
indiai
Indi|i (-en, -edu) fn India
indiis|u (-an, -ua; -oi) fn hindu, ind
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individuali|ne (-zen, -stu; -zii) mn
egyedi, egyéni, sajátos
in|do (-non, -duo; -doloi) fn 1. lelkesültség; 2. lelkesedés; 3. pátosz
indo||mieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
patetikus, emelkedett, méltóságteljes
indo||mieližü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn
pátosz, emelkedettség
indo||rua|do (-von, -duo; -doloi) fn
öntevékenység
inehmi|ne (-zen, -stü; -zii) fn nő,
asszony
infinitiiv|u (-an, -ua; -oi) fn infinitívusz, főnévi igenév
informuatiek|ku (-an, -kua; -koi)
fn informatika
inisiatiiv|u (-an, -ua; -oi) fn kezdeményezés
inkognit|o I (-on, -uo; -oloi) fn
vkinek az inkognitója
inkognito II hsz rangrejtve, inkognitóban
innok|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
lelkes, lelkesült
innost|ua (-an, -au; -tah) verb lelkesít, fellelkesít
innostunnu|h (-on, -ttu; -zii) in lelkes, lelkesült
innostu|o (-n, -u; -tah) verb lelkesedik, fellelkesedik
innostu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
lelkesültség; 2. lelkesedés
innostut|tua (-an, -tau; -etah) verb
magával ragad, megragad
instituut|tu (-an, -tua; -toi) fn főiskola
inženier|u (-an, -ua; -oi) fn mérnök
intellekt|u (-an, -ua; -oi) fn értelem, ész, intellektus
intellektuali|ne (-zen, -stu; -zii) mn
értelmi, intellektuális
intelligent|at (-oin, -oi) plur fn értelmiség
intelligent|u (-an, -ua; -oi) fn értelmiségi
intensiivizesti hsz intenzíven
interesno|i (-in, -idu; -loi) mn érdekes
interesui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
érdekel vkit, érdeklődést kelt
interesui|jakseh (-čemmos, -ččehes;
-jahes) refl verb érdeklődik

irvistelii
interies|at (-soin, -soi) fn vmilyen
érdeklődés, érdeklődési kör
interies|su (-an, -sua; -soi) fn 1. érdeklődés; 2. érdek
interjekt|u (-an, -ua; -oi) fn indulatszó
internasionali|ne (-zen, -stu; -zii)
mn nemzetközi
interniet|tu (-an, -tua; -toi) fn internet
intrigui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
intrikál
intriig|u (-an, -ua; -oi) fn intrika,
cselszövés
intujiti|i (-en, -edu; -eloi) fn megérzés, intuíció
intujitiivi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
ösztönös, megérzésszerű, intuitív
intujitiivizesti hsz ösztönösen, intuitív módon
invaliidoin||ko|di (-in, -dii; -diloi)
fn hadirokkantak otthona
investoiččemi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn befektetés, beruházás, invesztálás
investoičend|u (-an, -ua; -oi) fn befektetés, beruházás, invesztálás
investoiču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
befektetés, beruházás, invesztálás
investoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
befektet, beruház, invesztál
iralli|ne (-zen, -stu; -zii) mn közbevetett; ~ne sana közbevetett
szó
irdavumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn leszakadás, elszakadás
irdavund|u (-an, -ua; -oi) fn leszakadás, elszakadás
irdavu|o (-n, -u; -tah) verb 1. leszakad, elszakad; 2. leválik, elválik
ironiziiruičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in gúnyos, ironikus
ironiziirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
gúnyolódik, ironizál
ironiziiruijen hsz gúnyosan, ironikusan
irouni|i (-en, -edu; -eloi) fn gúny,
irónia
irveilu (-n, -u; -loi) fn durva tréfa
irvisteli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in gúnyos, ironikus

irvistellen
irvistellen hsz gúnyosan, ironikusan
irvistel|läkseh (-emmös, -ehes; -lähes) refl verb gúnyolódik, ironizál
irvistelü (-n, -ü; -löi) fn gúny, irónia
◊ ozan ~ a sors iróniája
irvistü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn gúnyolás, kigúnyolás, gúnyolódás
ispans|u (-an, -ua; -oi) fn spanyol
ispuaniela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
spanyol
ispuaniela|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
1. spanyolországi; 2. spanyol
ispuanien rtlan mn 1. spanyolországi; 2. spanyol; ~ kieli spanyol nyelv
Ispuani|i (-en, -edu) fn Spanyolország
istovu|o (-n, -u; -tah) verb leül,
helyet foglal
istund|o (-on, -uo; -oloi) fn ülés,
gyűlés
istu|o (-n, -u; -tah) verb ül
istu|okseh (-mmos; -hes; -tahes) refl
verb leül, helyet foglal
istutand|u (-an, -ua; -oi) fn ültetés
istuttaja|ine (-zen, -stu; -zii) fn palánta, dugvány, (fa)csemete
istuttami|ne (-zen, -stu; -zii) fn ültetés
istut|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
ültet, leültet; ~tua gostii stolah
vendégeket az asztalhoz ültet; 2.
ültet, elültet; ~tua kukkua virágot ültet
istutuks|et (-ien, -ii) plur fn ültetvény
istutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn ültetés
iškend|ü (-än, -iä; -öi) fn levágás,
vágás [állaté]
išk|ie (-en, -öü; -ietäh) verb 1. üt,
megüt, beüt, ver, bever, megver,
elver; ~ie kulakal ököllel ver;
~ie nuaglаstu seinäh szöget üt
/ ver a falba ◊ ~ie kihlat fogadást
köt; 2. leüt; 3. levág [állatot], leöl; ~ie poččiloi disznót vág
išku (-n, -u; -loi) fn 1. ütés, csapás; 2. csapódás, csattanás
išku||purgavu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn kisülés [fizika]
izr|u (-an, -ua; -oi) fn háj, kövérje
iźum (-an, -ua; -oi) fn mazsola
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izvjosk|u (-an, -ua; -oi) fn mész;
sammutettu ~u oltott mész; sammuttamatoi ~u oltatlan mész
iž|ä (-än, -iä; -ii) fn apa
ižä||kaži (-n, -i; -loi) fn kandúr
ižän rtlan mn apai
ižänd|ü (-än, -iä; -ii/-öi) fn 1. tulajdonos, birtokos, gazda; taloin ~ü
háztulajdonos, a ház gazdája; 2.
vminek a feje; perehen ~ü családfő; 3. úr, uraság
ižändöiččemi|ne (-zen, -stü; -zii)
fn birtoklás, bírása vminek, birtoka vminek
ižändöičend|ü (-än, -iä; -ii) fn 1.
birtoklás, bírása vminek, birtoka
vminek; 2. uralom, uralkodás
ižändöi|jä (-čen, -ččöü; -jäh) verb
1. birtokol, bír vmit, hatalmában
tart; 2. gazdálkodik
ižän||mua (-n, -du; -loi) fn szülőföld, haza, hon
ižän||muan||suvaiččemi|ne (-zen,
-stu; -zii) fn hazafiasság, patriotizmus
ižän||muan||suvaičči|i (-jan, -jua;
-jii/-joi) fn hazafi, patrióta
ižän||muan||suvaičend|u (-an, -ua;
-oi) fn hazafiasság, patriotizmus
ižän||muan||suvaiču|s (-ksen, -stu;
-ksii) fn hazafiasság, patriotizmus
ižän||nim|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn apai
/ atyai név
itaľans|u (-an, -ua; -oi) fn olasz
itk|ie (-en, -öü; -ietäh) verb sír
itualiela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
olasz
itualiela|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
1. olaszországi; 2. olasz; 3. itáliai
ituаliеn rtlan mn 1. olaszországi;
2. olasz; ~ kieli olasz nyelv; 3.
itáliai
Ituali|i (-en, -edu) fn 1. Olaszország; 2. Itália
iän|diä (-nän, -däü; -netäh) fn 1.
hangzik, szól, hallatszik; 2. kiabál, kiáltozik, kiált
iäneh hsz hangosan, fennhangon
iänehes hsz hangosan, fennhangon
iänek|äs (-kähän, -ästü; -kähii) mn
hangos
iänest|iä (-än, -äü; -etäh) verb szavaz

jagua
iänestü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn szavazás
iänetö|i (-tömän, -tömiä; -tömii) mn
zajtalan, nesztelen, hangtalan
iän|i (-en, -dü; -ii) fn 1. hang; piästiä ~i hangot (ki)ad; korgei ~i
magas hang; madal ~i mély
hang; 2. hang [nyelvtan]
iäni||taz|o (-on, -uo; -oloi) fn hangnem
iäre hsz vissza, visszafelé, hátra,
hátrafelé
iäre||jätö|s (-ksen, -stü; -ksii) fn
üresen hagyás, kihagyás, hézag
iäres hsz ki, kifele, kívülre, kintre;
mene ~! menj ki!

J
jadr|u (-an, -ua; -oi) fn lövedék,
fegyvergolyó
jaga||buab|o (-an, -ua; -oloi) fn vasorrú boszorkány
jaga|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn osztó
jagamat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn oszthatatlan
jagami|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1.
osztás, felosztás; ~o ozikse részekre osztás; 2. átadás, átnyújtás; lahjoin ~go az ajándékok
átadása / átnyújtása
jagavumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
oszlás, feloszlás, osztódás
jagavund|u (-an, -ua; -oi) fn oszlás, feloszlás, osztódás
jagavu|o (-n, -u; -tah) verb oszlik,
feloszlik, szétoszlik, megoszlik,
osztódik
ja|go (-von, -guo; -goloi) fn 1. osztás, felosztás; ~o ozikse részekre osztás; omažuon ~go vagyonfelosztás; 2. átadás, átnyújtás
jago||oz|a (-an, -ua; -ii) fn paragrafus, cikkely, cikk, szakasz
jago||väli (-n, -i; -löi) fn beosztás
[jelölés]; lämbömittarin ~t a
hőmérő (fok)beosztása
jagua (juan, jagau; juatah) verb 1.
oszt, feloszt, szétoszt; ~ puolekkai kettéoszt; ~ tavuloih szótagol; 2. átad, átnyújt; ~ lahjat
ajándékokat átad / átnyújt

jaguakseh
jaguakseh (juammos, jagahes; juatahes) refl verb oszlik, feloszlik,
szétoszlik, osztódik
jaguar (-an, -ua; -oi) fn jaguár
jaksat|tua (-an, -tau; -etah) verb levetkőztet
jaksavu|o (-n, -u; -tah) verb levetkőzik
jaks|ua (-an, -au; -etah) verb levet
[ruhát]
jaks|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb levetkőzik
jal|gu (-lan, -gua; -goi) fn láb ◊
juosta täüttü ~gua fut, ahogy a
lába bírja
jalgu||miäč|čü (-ün, -čüü; -čülöi)
fn labdarúgás, futball
jalgu||miäččüh||kižuaj|u (-an, -ua;
-ii /-oi) fn labdarúgó, futballista
jalguniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
gyalogos, gyalogló
jalgu||vä|gi (-in, -gie; -gilöi) fn
gyalogság
jallač|či (-in, -čii; -čiloi) fn lábbeli, cipő
jallači|n (-čimen, -indu; -čimii) fn
lábbeli, cipő
jallan||pohj|u (-an, -ua; -ii) fn talp
jallan||ter|ä (-än, -iä; -ii) fn lábfej
jalloin||hoi|do (-jon, -duo; -doloi)
fn pedikűr, lábápolás
jal|o (-on, -uo; -oloi) mn nyugtalan, nyughatatlan
jankut|tua (-an, -tau; -etah) verb
ismételget, mondogat
japons|u (-an, -ua; -oi) fn japán
japouniela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
japán
japouniela|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn japán
japounien rtlan mn japán; ~ kieli
japán nyelv
Japouni|i (-en, -edu) fn Japán
jarmark|u (-an, -ua; -oi) fn vásár
jasatu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn szemrehányás
jašm|u (-an, -ua; -oi) fn jáspis
jatka|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn tanítvány, vkinek a követője
jatk|ua (-an, -au; -etah) verb elhalaszt, elodáz
jatku|o (-n, -u; -tah) verb elhúzódik, sokáig tart
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jauh|o (-on, -uo; -oloi) fn liszt
jauh|uo (-on, -ou; -otah) verb őröl,
darál, megőröl, megdarál
jegiptala|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
egyiptomi
jegiptala|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
egyiptomi
jegiptan rtlan mn egyiptomi; ~ piramiidat az egyiptomi piramisok
jegipťans|u (-an, -ua; -oi) fn egyiptomi
Jegipt|u (-an, -ua) fn egyiptomi
jevangeli|i (-en, -edu; -eloi) fn evangélium; Jevangelii Matfein mugah Máté evangéliuma
jevr|ei (-ien, -iedü; -ielöi) fn zsidó, héber, izraelita
jevrien rtlan mn zsidó, héber, izraelita
jevr|o (-on, -uo; -oloi) fn euro
jevropeis|u (-an, -ua; -oi) fn európai
jevroupan rtlan mn európai; ~ muat
az európai országok
jevrouppala|ine I (-zen, -stu; -zii)
fn európai (ember)
jevrouppala|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn európai
Jevroup|pu (-an, -pua) fn Európa
jiä (-n, -dü; -löi) fn jég
jiädümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn fagyás, befagyás, elfagyás, megfagyás
jiädünü|h (-ön, -ttü; -zii) in jeges,
jégborította
jiä|düö (-vün, -düü; -vütäh) verb
fagy, befagy, megfagy, elfagy
jiähi|ne (-zen, -stü; -zii) mn 1. jéghideg; 2. jeges, jégborította
jiä|hä (-n, -ü; -häh/-jäh) verb 1. marad; 2. jut vmiből, kijut vkinek
vmi
jiä|jä (-n, -ü; -häh/-jäh) verb 1. marad; 2. jut vmiből, kijut vkinek
vmi
jiä||kondi|i (-en, -edu; -eloi) fn jegesmedve
jiä||kuop|pu (-an, -pua; -pii) fn jégverem
jiä||mai|do (-jon, -duo; -doloi) fn
fagylalt
jiä||mä|gi (-in, -gii; -gilöi) fn jéghegy

joksendelendu
jiä||möhkäleh (-en, -tü; -ii) fn jéghegy
jiän||läht|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn jégzajlás
jiän||murendai||laiv|u (-an, -ua; -oi)
fn jégtörő hajó
jiännü|h (-ön, -ttü; -zii) in fennmaradó, megmaradó
jiännü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn maradék, maradvány
jiä||pal|a (-an, -ua; -oi) fn jégdarab, jégtömb, jégtábla
jiä||škuap|pu (-an, -pua; -poi) fn
hűtőszekrény, jégszekrény
jiätik|kö (-ön, -küö; -kölöi) fn glecscser
jiävi|ekseh (-mmös, -hes; -tähes)
refl verb mutatkozik, megjelenik
jo I hsz már
-jo II ut hát, de hát, nos
joga rtlan szn minden, mindegyik;
~ päiviä minden nap
jogahi|ne (-zen, -stu; -zii) szn minden, mindegyik
joga||nedälihi|ne (-zen, -stü; -zii)
mn heti, hetenkénti; ~ne sanomulehti hetilap
joga||päivä|ine (-zen, -stü; -zii) mn
1. napi, naponkénti, mindennapi;
~zet huolet mindennapi gondok;
2. aktuális, időszerű
joga||vuodi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
évi, évenkénti
joga||vuvvelli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn évi, évenkénti
jo|gi (-ven, -gie; -gii/-giloi) fn folyó, folyam
jogi||port|u (-an, -ua; -ii) fn folyami kikötő
jogi||ruak|ku (-an, -kua; -koi) fn
folyami rák
johta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn főnök, vezető, igazgató
johtaj|at (-ien, -ii) plur fn vezetőség, főnökség, igazgatóság
johto||kun|du (-nan, -dua; -dii) fn
1. igazgatóság, vezetőség, főnökség; 2. iroda, hivatal [szervezet]
joht|ua (-an, -au; -etah) verb vezet, igazgat, irányít
jokse msz vajon
joksendelend|u (-an, -ua; -oi) fn futkosás, szaladgálás

jono
jon|o (-on, -uo; -oloi) fn sor, lánc,
láncsor; astuo ~os sorban megy
/ vonul; hanhi~o libasor
jorak|ku (-an, -kua; -koi) mn durva,
nyers, goromba; ~ku iäni nyers
hang; ~ku nagro durva / nyers
nevetés
jož|a (-an, -ua; -ii) fn sündisznó,
sün
jouč|en (-čenen, -endu, -čenii) fn
hattyú
joudav|u (-an, -ua; -ii) in szabad,
ráérő; ~at rahvas ráérő emberek
joud|u (-an, -ua; -ii) fn jód
jo|uduo (-vvun, -uduu; -vvutah) verb
kerül, jut, eljut, elvetődik vhová
jouk|ko (-on, -kuo; -koloi) fn 1.
csapat, csoport; 2. együttes; pajo~ko énekkar; 3. brigád
joukon||johta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn 1. csapatvezető; 2. brigádvezető
jou|zi (-zen, -stu; -ziloi) fn íj
joven||al|a (-an, -ua; -oi) fn folyómeder
juablok|ku (-an, -kua; -koi) fn alma
juablokku||puu (-n, -du; -loi) fn almafa
jua|du (-vun, -duu; -duloi) fn méreg
juakkori (-n, -i; -loi) fn horgony
juam|u (-an, -ua; -oi) fn műút, országút, főút
juand|u (-an, -ua; -oi) fn osztás, felosztás; ~u ozikse részekre osztás
juasli (-n, -i; -loi) fn bölcsőde; andua lapsi ~h gyereket bölcsődébe ad
juaššiek|ku (-an, -kua; -koi) fn 1.
láda; 2. doboz
juattav|u (-an, -ua; -ii) fn osztandó
juhkutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn csapódás, csattanás
julg|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn 1.
merész, bátor, vakmerő; ~ei tego bátor / vakmerő tett; 2. talpraesett
julgieh hsz nyilvánosan
julgi||ilmoitu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn nyilatkozat, deklaráció
julgina|ine (-zen, -stu; -zii) mn
nyilvános
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julgi||sanom|u (an, -ua; -ii) fn nyilatkozat, deklaráció
julgizesti hsz nyilvánosan
julgižu|s (-on, -ttu; -ksii) fn nyilvánosság
julm|u (-an, -ua; -ii) mn kemény,
szigorú
jumal I (-an, -ua; -oi) fn isten [általában]
Jumal II (-an, -ua; -oi) fn Isten
[keresztény] ◊ Jumal tiedäü Isten tudja; piästä Jumal! Isten
őrizz! Pühä Jumal! Uramisten!
Szent Isten!
jumalah||usko|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in istenhívő, vallásos
jumalalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1.
isteni; 2. vallásos, istenes
jumalan||jürü (-n, -ü; -löi) fn dörgés, mennydörgés
jumalan||ko|da (-van, -dua; -dii) fn
Isten háza
jumalan||uskomat|oi (-toman, -tomua; -tomii) fn ateista, istentagadó
jumalan||uskomattomu|s (-on, -ttu;
-zii) fn ateizmus, istentagadás
jumineh (-en, -tu; -ii) fn 1. dörgés, dörej; 2. moraj, morajlás, robaj, robajlás; 3. zúgás, zaj
jumi|sta (-zen, -zou; -stah) verb dörög, dübörög, robajlik, zúg, zörög, csörög, csörömpöl
jumizi|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in zajos
jumoristi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
humoros
jumorist|u (-an, -ua; -oi) fn humorista
jumu (-n, -u; -loi) fn dörgés, dörej, robaj
junan||aja|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
mozdonyvezető, masiniszta
jun|o (-on, -uo; -oloi) fn vonal
juodav|u (-an, -ua; -ii) in iható
ju|odu (-vvan, -odua; -odii) fn tál
juohat|tua (-an, -tau; -etah) verb
emlékezik, visszaemlékezik
juoksemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn futás; tiloilleh ~ne helybenfutás
juoksendelemi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn futkosás, szaladgálás
juoksendel|la (-en, -ou; -lah) verb
futkos, futkározik, szaladgál; ~la

juristu
iellehjärilleh futkos oda-vissza /
előre-hátra
juoksend|u (-an, -ua; -oi) fn futás
juoksi|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn futó
juoksu (-n, -u; -loi) fn futás
juoksu||jalgua hsz futva, rohanvást;
tüöndüö ~ futásnak ered
juoksu||kil|bu (-van, -bua; -boi) fn
távfutás, síkfutás, futás, futóverseny
juoksut|tua (-an, -tau; -etah) verb
szaladgál, futkos, rohangászik
juomari (-n, -i; -loi) fn alkoholista, iszákos
juomat|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn antialkoholista, bornemissza
juomi|ne (-zen, -stu; -zii) fn ital, innivaló
juonda|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn műsorközlő, bemondó
juondeh (-en, -tu; -ii) fn 1. tárgy,
téma; 2. toldalék, végződés, rag,
jel [nyelvtan], képző
juond|u (-an, -ua; -oi) fn ivás
juon|dua (-nan, -dau; -netah) verb
1. szállít, elszállít, fuvaroz; 2. hoz,
elhoz, visz, elvisz
juondu||maľľ|u (-an, -ua; -oi) fn
serleg, kehely, kupa
juondu||vezi (~||vien, ~||vettü; ~||vezii) fn ivóvíz
juo|sta (-ksen, -ksou; -stah) verb
1. fut, szalad, elfut, elszalad; 2.
folyik, múlik, elmúlik, telik, eltelik; 3. csúszik, siklik
juost|o (-on, -uo; -oloi) fn futás; ~es
futás közben
juostol hsz futva, rohanvást; tüöndüö ~ futásnak ered
juostozil hsz futva, rohanvást
juotand|u (-an, -ua; -oi) fn olvasztás
juotat|tua (-tau) verb szomjazik
juotatu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn szomjúság, szomj
juottami|ne (-zen, -stu; -zii) fn olvasztás; ravvan ~ne vasolvasztás
juot|tua (-an, -tau; -etah) verb olvaszt, megolvaszt
jupk|u (-an, -ua; -ii) fn szoknya
juridi|ne (zen, -stu; zii) mn jogi;
~ne persounu jogi személyiség
jurist|u (-an, -ua; -oi) fn jogász

juro
jur|o (-on, -uo; -oloi) mn komor,
mogorva
jut|tu (-un, -tuu; -tuloi) fn elbeszélés, történet, história
juumor (-an, -ua; -oi) fn humor
juur|duo (-run, -duu; -rutah) verb
gyökerezik, meggyökerezik, gyökeret ver, gyökeret ereszt
juur|i I (-en, -du; -ii) fn 1. gyökér;
2. gumó; 3. gyök [matematika]
juuri II hsz épp(en), pont(osan)
juust|o (-on, -uo; -oloi) fn sajt
juveliir|u (-an, -ua; -oi) pii) fn ékszerész
jüg|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn bánatos, bús, szomorú
jür|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn durva
jüri|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb zúg,
zörög, csörög, csörömpöl, dörög,
dübörög, robajlik
jürk|ü (-än, -iä; -ii) mn 1. szemtelen, arcátlan, pimasz; ~ü vastavus szemtelen / pimasz / arcátlan
válasz; 2. durva, goromba, nyers;
3. meredek
jürkü||sana|ine (-zen, -stu; -zii) mn
durva szavú, nyers szavú, goromba szavú
jürkäh hsz durván, gorombán, nyersen
jürkändeh (-en, -tü; -ii) fn lejtő
jürkästi hsz durván, nyersen, gorombán
jürzi|e (-n, -ü; -täh) verb rág, megrág, rágcsál
jürzi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn rágcsáló [állat]
jürü (-n, -ü; -löi) fn 1. dörgés, dörej, mennydörgés; 2. vihar, zivatar
jürähtel|lä (-en, -öü; -läh) verb durran, dörren, dördül, megdördül
jüräht|iä (-än, -äü; -etäh) verb durrog, dörög, csattog
jüräht|iäkseh (-ämmös, -hes; -etähes) refl verb durrog, dörög, csattog
jürähüt|ellä (-telen, -telöü; -elläh)
verb csapódik, csattan
jürähüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
megráz, megrendít
jüttü|ine (-zen, -stü; -zii) mn hasonló, hasonlatos
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jüt|üs (-tüön, -üttü; -tüzii) mn hasonló, hasonlatos
jüv|ie (-en, -öü; -ietäh) verb rág,
megrág, szétrág
jüv|ä (-än, -iä; -ii) fn 1. mag; 2.
szemcse, szem [termés]
jäič|čü (-än, -čiä; -čii) fn tojás
jäišniek|kü (-än, -kiä; -köi) fn omlett
jälgeh (+ allat) nu nyomában, nyomán, után
jälgeh||tuli|i (-en, -edu; -eloi) in
következő
jälgelä|ine (-zen, -stü; -zii) fn új
nemzedék
jäl|gi (-len, -gie; -gii/-gilöi) fn következmény, eredmény
jälgimäi hsz végre, végtére, végül,
végezetül
jälgimä|ine (-zen, -stü; -zii) mn utolsó, végső
jälgi||süömi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
csemege, desszert
jälgi||vaiv|u (-an, -ua; -oi) fn szövődmény
jällel hsz hátul
jällele hsz vissza, visszafelé, hátra,
hátrafelé
jällelpäi hsz hátulról
jälles I hsz nyomába, utána; juosta ~ elindul utána, nyomába ered
jälles II (+ allat) nu nyomában, nyomán, után
jälles||oli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in
következő
jällespäi hsz később, majd, aztán,
azután
jäl|let (-gien, -gilöi) plur fn kép, ábra, lenyomat
jälletü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn sorrend, egymásutániság
jällit|tiä (-än, -täü; -etäh) fn utánzatot készít
jällitü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn utánzat, imitáció
jämpist|iä (-än, -äü; -etäh) verb
megbilincsel, megköt, leláncol
jän|neh (-dehen, -nehtu; -dehii) fn
ín
jänö|i (-in, -idü; -löi) fn nyúl
jänöihü|t (-ön, -ttü; -zii) fn nyuszi, nyulacska
jänöin||poiga|ine (-zen, -stu; -zii)
fn nyúlkölyök

kačahtuakseh
jär|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn 1. dagadt, vastag; 2. óriási, hatalmas
järe|tä (-nen, -nöü; -täh) verb terebélyesedik, hízik
järevü|s (-ön, -ttü; -zii) fn terebélyesség, kövérség
järilleh hsz vissza, visszafelé, hátra, hátrafelé
järit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb lehasít, letör
järjest|iä (-än, -äü; -etäh) verb kifejt, kibontakoztat
järvek|äs (-kähän, -ästü; -kähii) mn
tavi
järv|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn tó
jät|tiä (-än, -täü; -etäh) verb elhagy,
otthagy, cserbenhagy
jäühtü|ö (-n, -ü; -täh) verb alvad,
megalvad, kocsonyásodik

K
ka msz igen, valóban
kabait|tua (-an, -tau; -etah) verb rág,
megrág, rágcsál
kabak|ku (-an, -kua; -koi) fn taverna, kiskocsma
kabin (-an, -ua; -oi) fn kabin, fülke
kabiniet|tu (-an, -tua, -toi) fn dolgozószoba, iroda [helyiség]
kabrasta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
takarító(nő)
kabrastami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
tisztítás
kabrastand|u (-an, -ua; -oi) fn tisztítás
kabrast|ua (-an, -au; -etah) verb
1. letisztít, megtisztít, kitisztít; 2.
betakarít, leszed, leszüretel
kabrastu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
tisztítás; 2. takarítás; 3. betakarítás, leszedés, leszüretelés
kačahtel|la (-en, -ou; -lah) verb 1.
megnéz, megtekint, rátekint, ránéz; 2. benéz, bepillant, bekukkant, betekint
kačaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb 1. (meg)nézi magát; ~uakseh zirkaloh (meg)nézi magát a tükörben; 2. kitekint,
kinéz vhonnan; 3. benéz, bepillant, bekukkant, betekint

kačahtus
kačahtu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn pillantás, tekintet; vihažu ~s haragos pillantás
kaččelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
elemzés, vizsgálódás, vizsgálat,
kutatás
kaččelend|u (-an, -ua; -oi) fn elemzés, vizsgálódás, vizsgálat, kutatás
kaččelu (-n, -u; -loi) fn elemzés,
vizsgálódás, vizsgálat, kutatás
kaččo|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn 1.
néző; 2. felügyelő
kaččojien||lav|a (-an, -ua; -oi) fn
kilátó
kaččomat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn elhanyagolt, gondozatlan, ápolatlan
kaččomattomu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
elhanyagoltság, gondozatlanság,
ápolatlanság
kaččomi|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1.
megfigyelés; 2. kezelés, ellátás,
gondozás
kač|čuo (-on, -čou; -otah) verb 1.
néz, ránéz, megnéz, odanéz, idenéz ◊ ~čuo pahal silmäl ferde
szemmel néz rá; 2. őriz, véd, óv;
3. gondoz
kač|čuokseh (-ommos, -čohes; -otahes) refl verb nézi magát, nézegeti magát
kač|e (-čien, -ettu; -čieloi) fn pillantás, tekintet; vihažu ~e haragos pillantás
kač|ella (-čelen, -čelou; -ellah) verb
1. ránéz, megnéz, megtekint, rátekint; 2. elemez, vizsgál; 3. vizsgálódik, kutat
kač|ellakseh (-čelemmos, -čelehes;
-ellahes) refl verb 1. körülnéz; 2.
nézelődik, bámészkodik
kačker (-an, -ua; -ii) mn 1. keserű; 2. csípős, erős [íz]
kačo msz íme, ím, lám
kačold|ua (-an, -au; -etah) verb átfut [szöveget szemmel]
kačond|u (-an, -ua; -oi) fn 1. megfigyelés; 2. kezelés, ellátás, gondozás
kačos! kl nicsak! lám csak! nézd
csak! ~, midä ruatah! nicsak,
mit csinál!
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kadehti|e (-n, -u; -tah) verb irigykedik, megirigyel
kadehu|s (-on, -ttu; -zii) fn irigység; nostattua ~ttu irigységet ébreszt / kelt
ka|do (-von, -duo; -doloi) fn veszteség
kadr|u (-an, -ua; -oi) fn képfelvétel
kaduomi|ne (-zen, -stu; -zii) fn elveszés
kagl|u (-an, -ua; -oi) fn nyak ◊ tartuo ~ah nyakába akaszkodik
kagr|u (-an, -ua; -oi) fn zab
kagru||pudr|o (-on, -uo; -oloi) fn
zabkása
kaheks|a (-an, -ua) szn nyolc
kaheksa||kümme|n (-nen, -ndü; nii)
szn nyolcvan
kaheksa|s (-nden, -ttu, -nzii) szn
nyolcadik
kaheks|as||kümmen|es (-an||-den,
-ua||-ettü; -ii||-zii) szn nyolcvanadik
kaheks|a||tostu (-an||tostu, -ua||tostu;
-ii||tostu) szn tizennyolc
kahiči hsz kétszer, kettőször
kahleh|et (-ien, -ii) plur fn bilincs
kahmal|o (-on, -uo; -oloi) fn marék, marok
kahtei I hsz kettesben, ketten
ka|htei II (-hten, -htu; -ksii) szn két,
kettő
kahtei||keski hsz kettesben, ketten
kahtekse hsz 1. kétszer, kétszeresen, duplán; 2. ketté, kettőbe, kétfelé; leikata ~ ketté / kétfelé vág
kahten||kerdai hsz kétszer, kétszeresen, duplán
kahten||kerda|ine (-zen, -stu; -zii)
szn dupla, kettős, kétszeres
kahten||luadu|ine (-zen, -stu; -zii)
szn dupla, kettős, kétszeres
kahte|s||kümmen|es (-nden||-den,
-ttu||-ettü; -nzii||-zii) szn huszadik; kahtendeskümmendes vuozisuas a huszadik században
kahte|s||tostu (-nden||tostu, -ttu||tostu; -nzii||tostu) szn tizenkettedik
kai I hsz még
kai II (-ken, -kkie; -kkii) mn teljes, egész
kai III msz sőt, éppen

kaikkiipienin
kai IV (-ken, -kkie; -kkii) nm mindenki; parahiten ~kkii mindenkinek jobb
kai V (-ken, -kkie; -kkii) szn valamennyi, összes, minden; ~ken
päivän minden nap ◊ ~kkie hüviä! minden jót!
kaiče msz hátha, meglehet
kai|du (-jan, -dua; -doi) mn szűk,
keskeny
kai|gu (-jun, -guu; -guloi) fn visszhang
kaikelleh hsz mindenképp(en), mindenféleképp(en)
kaiken||jüttü|ine (-zen, -stü; -zii)
mn mindenféle, mindenfajta
kaiken||jüttüöh hsz sokféleképpen,
különféleképpen, változatosan
kaiken||jüt|üs (-tüön, -üttü; -tüzii)
mn mindenféle, mindenfajta
kaiken||küllü|s (-ön, -ttü; -zii) fn
jólét; eliä ~ös jólétben él
kaiken||luadu|ine (-zen, -stu; -zii)
mn mindenféle, mindenfajta
kaiken||mo|ine (-izen, -stu; -izii) mn
különféle, sokféle, változatos
kaiken||puoli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn sokoldalú, mindenoldalú, legteljesebb
kaiken||uala|ine (-zen, -stu; -zii) mn
különféle, sokféle, változatos
kaikile||kuulu|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in közös
kaikil||ellendettäv|ü (-än, -iä; -ii)
in közismert, közkedvelt, népszerű
kaikin||puolin hsz mindenképpen
kaikis msz leg- ...bb
kaikkeh||pättäv|ü (-än, -iä; -ii) mn
univerzális, egyetemes
kaikkiedah hsz összesen, mindöszszesen
kaikkiel hsz mindenhol, mindenütt
kaikkiele hsz mindenhová, mindenüvé
kaikkien rtlan mn közös
kaikkien||tiettäv|ü (-än, -iä; -ii) in
közismert
kaikkien||tiijolli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn közismert
kaikkii||pieni|n (-män, -miä; -mii)
ff mn legkevesebb, legkisebb, minimális

kaikkiivähin
kaikkii||vähi|n (-män, -miä; -mii)
ff mn legkevesebb, legkisebb, minimális
kaikkineh hsz egészen, teljesen
kaimail|la (-en, -ou; -lah) verb elveszt, elveszít
kaim|ata (-uan, -uau; -atah) verb
elveszt, elveszít
kaimav|o (-on, -uo; -oloi) fn elvesztés
kaimuami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
elvesztés
kaimuand|u (-an, -ua; -oi) fn elvesztés
kaivami|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1.
ásás; 2. kapálás; 3. bányászás, bányászat
kaivamiz|et (-ien, -ii) plur fn ásatások; muinažuontiijollizet ~et
régészeti ásatások
kaivand|at (-oin, -oi) plur fn ásatások
kaivand|u (-an, -ua; -oi) fn 1. ásás;
2. kapálás; 3. bányászás, bányászat
kaivandu||koneh (-en, -tu; -ii) fn
kotrógép, exkavátor
kaivandu||traktor (-an, -ua; -oi) fn
bulldózer, talajgyalu, földgyalu
kaivel|lakseh (-emmos, -ehes; -lahes) refl verb áskál, vájkál, turkál, kaparászik
kaiverd|ua (-an, -au; -etah) verb
vés, kivés, farag, kifarag
kaiv|o (-on, -uo; -oloi) fn kút
kaivokses||ruada|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn bányász
kaivo|s (-ksen, -stu; -ksii) fn bánya
kaivos||mie|s (-hen, -stü; -hii) fn bányász
kaiv|ua (-an, -au; -etah) verb 1. ás,
felás, kiás; 2. kapál; 3. bányászik, kibányászik; 4. váj, kiváj
kajahtel|lakseh (-emmos, -hes; -lahes) refl verb hallatszik
kajaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb hangzik, felhangzik
kajahtu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn visszhang
kaj|ei (-ien, -iedu; -ieloi) in csengő,
csilingelő, csendülő, felcsendülő, zengő
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kajo|i (-in, -idu; -loi) fn sirály
kajož|u (-an, -ua; -ii) mn tiszta [időjárás]
kajuut|tu (-an, -tua; -toi) fn kajüt,
kabin
kakko|ine (-zen, -stu; -zii) fn kettes
ka|ksi (-hten, -htu; -ksii) szn két,
kettő
kaksiez|et (-ien, -ii) plur fn ikrek
kaksi||kahtel hsz kettesben, négyszemközt
kaksi||kerrokselli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn kétemeletes
kaksi||kieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
kétnyelvű
kaksi||kümme|n (kahten||-nen, kahtu||-ndü; kaksii||-nii) szn húsz
kaksina|ine (-zen, -stu; -zii) szn dupla, kettős, kétszeres
kaksin||kerda|ine (-zen, -stu; -zii)
szn dupla, kettős, kétszeres
kaksi||sadua (kahten||suan, kahtu||sadua; kaksii||sadoi) szn kétszáz,
kettőszáz
kaksi||tostu (kahten||tostu, kahtu||tostu; kaksii||tostu) szn tizenkettő, tizenkét
kaksos||čök|e (-kien, -ettü; -kielöi)
fn kettőspont
kaksos||vokali (-n, -i; -loi) fn kettőshangzó, diftongus
kaksoz|et (-ien, -ii) plur fn ikrek
kaktus|su (-an, -sua; -soi) fn kaktusz
kal|a (-an, -ua; -oi) fn hal
kala||filee (-n, -dü; -löi) fn halfilé
kalait|tua (-an, -tau; -etah) verb felver [habot]
kala||lie|mi (-men, -ndü; -mii) fn
halleves
kalaniek|ku (-an, -kua; -koi) fn halász
kalan||püüdä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
fn halász
kalan||pü|üdö (-vvön, -üdüö; -üdölöi) fn halászat
kaľask|u (-an, -ua; -oi) fn hintó,
lovaskocsi
kalasta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn halász
kalastami|ne (-zen, -stu; -zii) fn halászat, halászás
kalastand|u (-an, -ua; -oi) fn halászat, halászás

kalvistuo
kalast|ua (-an, -au; -etah) verb halászik
kalastu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn halászat, halászás
kalbas|su (-un, -suu; -suloi) fn hurka, kolbász
kalb|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn sápadt, halvány
kalbevu|o (-n, -u; -tah) verb elsápad, elhalványodik, elfehéredik
kalbevu|s (-on, -ttu; -zii) fn sápadtság, halványság
kaldavunnu|h (-on, -ttu; -zii) in ferde, dőlt
kaldavu|o (-n, -u; -tah) verb 1. megdől, oldalra dől; 2. elhajlik, meghajlik
kalenduar|u (-an, -ua; -oi) fn naptár; kuu~u holdnaptár; grigourien~u gregorián naptár
kalidor (-an, -ua; -oi) fn folyosó
kalin||puu (-n, -du; -loi) fn kányafa, labdarózsa
kal|lata (-duan, -duau; -latah) verb
hajlít, lehajlít, meghajlít
kalleheh hsz drágán
kallehesti hsz drágán
kall|is (-ehen, -istu; -ehii) mn 1. drága, költséges; ~ehet tavarat drága áruk; 2. drága, kedves; ~is dovariššu drága barátom; 3. drága,
értékes
kallistu|o (-n, -u; -tah) verb drágul,
megdrágul
kalli|ta (-čen, -ččou; -tah) verb kikalapál
kalliv|o (-on, -uo; -oloi) fn szikla,
szirt, sziklaszirt; korgiet ~ot magas szirtek
kallivo||notk|o (-on, -uo; -oloi) fn
szakadék, szurdok, szoros
kalmist|o (-on, -uo; -oloi) fn temető
kalmo|i (-in, -idu; -loi) fn temető
kalm|u (-an, -ua; -oi) fn sír; kaivua ~ua sírt ás
kalmu||kiv|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn
síremlék, sírkő
kalmu||mät|äs (-tähän, -ästü; -tähii) fn kurgán, dombtemető
kalmu||pač|as (-čahan, -astu; -čahii) fn síremlék
kalvistu|o (-n, -u; -tah) verb elsápad, elhalványodik, elfehéredik

kalvo
kalv|o (-on, -uo; -oloi) fn hártya
kamin (-an, -ua; -oi) fn kandalló
kammari (-n, -i; -loi) fn kamra;
salbavo~ zsilipkamra
kammičoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
megbéklyóz
kampot|tu (-an, -tua; -toi) fn kompót, befőtt
kampres|su (-an, -sua; -soi) fn borogatás
kampuani|i (-en, -edu; -eloi) fn
kampány
kan|a (-an, -ua; -oi) fn tyúk
kanan||poiga|ine (-zen, -stu; -zii)
fn csirke, kiscsirke, csibe
kanan||poi|gu (-jan, -gua; -gii) fn
csirke, kiscsirke, csibe
kanas|u (-an, -ua; -oi) fn kanadai
kandami|ne (-zen, -stu; -zii) fn teher
kandamu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
teher
kandeleh (-en, -tu; -ii) fn kantele;
soittua ~el kantelén játszik
kandiduat|tu (-an, -tua; -toi) fn 1.
kandidátus; 2. jelölt
kan|do (-non, -duo; -doloi) fn átvitel, áthozat
kan|du (-nan, -dua; -doi) fn cipősarok; korgiet ~nat magassarok
kan|dua (-nan, -dau; -netah) verb
1. visz; 2. kivisz, elvisz; 3. bevisz,
behord, behoz; 4. megtart [súlyt]
kandu||piä (-n, -dü; -löi) fn sarok
[láb része]
kanfiet|tu (-an, -tua; -toi) fn cukorka, bonbon
kanga|s I (-han, -stu; -hii) fn fenyves, fenyőerdő
kanga|s II (-han, -stu; -hii) fn anyag,
szövet, textil
kange|ta (-nen, -nou; -tah) verb
felmászik
kang|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn pózna,
rúd
kangi|ekseh (-emmos, -ehes; -etahes) refl verb 1. felmászik; ~ekseh puuh fára mászik; 2. behatol
vhová
kannand|u (-an, -ua; -oi) fn átvitel, áthozat
kannatand|u (-an, -ua; -oi) fn helyeslés
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kannate|s (-ksen, -stu; -ksii) fn tejföl, tejfel
kannattami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
helyeslés
kannat|tua (-an, -tau; -etah) verb
elbír vmit
kannatu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn helyeslés
kan|nella (-delen, -delou; -nellah)
verb felkavar, sodor, söpör, hord
a szél
kanzala|ine (-zen, -stu; -zii) fn polgár, állampolgár; kunnivo~ine
díszpolgár
kanzalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1.
nemzeti; ~ne kuľtuuru nemzeti kultúra; 2. nemezetiségi; ~ne
küzümüs nemzetiségi kérdés
kanzalližu|s (-on, -ttu; -ksii) mn 1.
állampolgárság; 2. nemzetiség [hovatartozás]
kan|zi (-nen, -tu; -zii) fn fedő, fedél, borító
kanz|u (-an, -ua; -oi) fn 1. család;
2. nemzetség; 3. nemzetiség [hovatartozás]
kanzu||kun|du (-nan, -dua; -dii) fn
nemzet
kanuadala|ine I (-zen, -stu; -zii)
fn kanadai [személy]
kanuadala|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn kanadai
kanuadan rtlan mn kanadai
Kanuad|u (-an, -ua) fn Kanada
kanual|u (-an, -ua; -oi) fn rádiócsatorna, televíziócsatorna
kanuat|tu (-an, -tua; -toi) fn kötél
kanuav|u (-an, -ua; -oi) fn csatorna; valelendu~u öntözőcsatorna
kapitalist|u (-an, -ua; -oi) fn kapitalista, tőkés
kapitalizm|u (-an, -ua; -oi) fn kapitalizmus
kapitual|u (-an, -ua; -oi) fn tőke
[gazdaság]
kapkan (-an, -ua; -oi) fn csapda,
kelepce; puuttuo ~ah csapdába
esik
kappaleh (-en, -tu; -ii) fn 1. bekezdés; lugiе kaksi ~tu elolvas
két bekezdést; 2. példány; 3. darab
kapseh (-en, -tu; -ii) fn dobogás

karjieru
kapurd|ua (-an, -au; -etah) verb rág,
megrág, rágcsál
kapust|u (-an, -ua; -oi) fn káposzta
kapustu||liip|oi (-oin, -poidu; -poloi) fn káposztalepke
kapustu||rok|ku (-an, -kua; -kii) fn
scsi, húsos káposztaleves
karaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb 1. beszalad, befut,
berohan; ~uakseh pertih befut
a szobába; 2. felbukkan, előbukkan
karandiš|šu (-an, -šua; -šoi) fn ceruza, irón
karasin (-an, -ua; -oi) fn petróleum
karas|si (-in, -sii; -siloi) fn kárász
karastami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
edzés
karastand|u (-an, -ua; -oi) fn edzés
karast|ua (-an, -au; -etah) verb edz,
megedz
karastu|o (-n, -u; -tah) verb edződik, megedződik
karastu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn edzés
karavuan|u (-an, -ua; -oi) fn karaván
karg|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn 1.
keserű; 2. keserves ◊ ~iet küünälet keserves könnyek
kargevu|s (-on, -ttu; -zii) fn keserűség, keserű íz
karhak|ko (-on, -kuo; -koloi) mn
érdes, kérges; ~ot kämmenet érdes / kérges tenyerek
karič|ču (-an, -čua; -čoi) fn bárány
karikatuur|u (-an, -ua; -oi) fn karikatúra
karjala|ine I (-zen, -stu; -zii) fn karél, karjalai
karjala|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
1. karéliai; 2. karél, karjalai
karjalan rtlan mn 1. karéliai; 2. karél, karjalai; ~ kieli karél / karjalai nyelv
karjalan||kieli|ne (-zen, -stü; -zii)
mn karél nyelvű, karjalai nyelvű; ~ne literatuuru karél / karjalai nyelvű irodalom
karjerist|u (-an, -ua; -oi) fn karrierista
karjier|u (-an, -ua; -oi) fn előmenetel, pályafutás, karrier

karju
karj|u (-an, -ua; -oi) mn 1. durva;
2. durva szemű, nagy szemű
karkoitand|u (-an, -ua; -oi) fn száműzés, száműzetés
karkoittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
száműzés, száműzetés
karkoit|tua (-an, -tau; -etah) verb
1. hajt, kihajt, terel; 2. kiűz, elűz, száműz
karkoitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
száműzés, száműzetés
karkoitus||koht|u (-an, -ua; -ii) fn
száműzetés helye
kark|ota (-uon, -uou; -otah) verb
elfut, elszalad
karp|u (-an, -ua; -oi) fn ponty
kartast|o (-on, -uo; -oloi) fn atlasz,
térképatlasz; muantiedo~o földrajzi atlasz
karti (-n, -i; -loi) fn kártya, kártyalap, játékkártya; kižata ~h kártyázik; laskie ~h kártyából jósol,
kártyát vet
kartih||laskend|u (-an, -ua; -oi) fn
jóslás, jövendölés [kártyából]
kartin (-an, -ua; -oi) fn festővászon
kartohk|u (-an, -ua; -oi) fn burgonya, krumpli; žuarittu ~u sült
krumpli
kartohku||jauh|o (-on, -uo; -oloi)
fn keményítő
kartohku||kuaš|šu (-an, -šua; -šoi)
fn burgonyapüré, krumplipüré
kart|u I (-an, -ua; -oi) fn 1. teknő;
2. vályú
kart|u II (-an, -ua; -oi) fn 1. térkép;
muantiijolline ~u földrajzi térkép; fiizielline ~u domborzati térkép; muailman ~u világtérkép;
tie~u autóstérkép; 2. kórlap
kartu||mit|tu (-an, -tua; -toi) fn lépték, méretarány [térképészet]
kartu||miär|ü (-än, -iä; -ii) fn lépték, méretarány [térképészet]
karu (-n, -u; -loi) fn ördög
karv|u (-an, -ua; -oi) fn szőr, szőrszál ◊ ~at nostih püstüh égnek
állt a haja
kasseri (-n, -i; -loi) fn pénztáros
kas|su I (-an, -sua; -soi) fn hajfonat, copf
kas|su II (-an, -sua; -soi) fn pénztár, kassza
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kassu||koneh (-en, -tu; -ii) fn pénztárgép
kast|e (-ien, -ettu; -ieloi) fn harmat
kastelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn locsolás, meglocsolás, öntözés, megöntözés
kastelend|u (-an, -ua; -oi) fn locsolás, meglocsolás, öntözés, megöntözés
kastel|la (-en, -ou; -lah) verb 1.
fröcsköl, lefröcsköl; 2. fröccsen,
kifröccsen
kastelu (-n, -u; -loi) fn locsolás, meglocsolás, öntözés, megöntözés
kast|ua (-an, -au; -etah) verb nedvesít, átnedvesít, megnedvesít
kastu|o (-n, -u; -tah) verb ázik, megázik, elázik; ~o vihmas (el)ázik
az esőben
kaššali (-n, -i; -loi) fn erszény, pénztárca
kaštan (-an, -ua; -oi) fn gesztenyefa
kazarm|u (-an, -ua; -oi) fn kaszárnya
kazvami|ne (-zen, -stu; -zii) fn növés, növekedés
kazvand|u (-an, -ua; -oi) fn növés,
növekedés
kazvatand|u (-an, -ua; -oi) fn nevelés; lapsien ~u gyermeknevelés
kazvatta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
nevelő
kazvattami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
növesztés, termesztés, termelés
kazvat|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
nevel, felnevel; ~tua lapsii gyermekeket nevel; 2. kifejleszt, kiformál, kialakít
kazvatu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn nevelés; lapsien ~s gyermeknevelés
kazvi (-n, -i; -loi) fn növény
kazvi||huonu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn növényház, melegház, üvegház, pálmaház
kazvi||laji (-n, -i; -loi) fn növényfaj, növényfajta
kazvi||mua||ilm|u (-an, -ua; -oi) fn
flóra, növényvilág
kazvin||süöj|ü (-än, -iä; -ii) fn vegetáriánus
kazvist|o (-on, -uo; -oloi) fn növényzet; köühü ~o szegényes /
gyér növényzet

kattuakseh
kazvi||ti|edo (-ijon, -eduo; -edoloi)
fn botanika
kazvi||tiedoili|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn botanikus
kazv|o (-on, -uo; -oloi) fn növés,
növekedés
kazvok|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn termetes, nagyra nőtt
kazvokset (-ien, -ii) plur fn zöldség
kazvo|s (-ksen, -stu; -ksii) fn termesztés, növénytermesztés
kazv|ua (-an, -au; -etah) verb megnő, nő, felnő, felnövekedik, növekszik, megnövekszik
kaži (-n, -i; -loi) fn macska
kažin||poi|gu (-jan, -gua; -gii) fn
macskakölyök, kiscica
kažľ|u (-an, -ua; -oi) fn nád
kataloug|u (-an, -ua; -oi) fn katalógus
katastrouf|fu (-an, -fua; -foi) fn katasztrófa, szerencsétlenség
kat|e (-tien, -ettu; -tieloi) fn fedő,
fedél
kategouri|i (-en, -edu; -eloi) fn kategória
katk|ata (-uau) verb 1. széttép, szétszakít; 2. szaggat [fájdalom], hasogat [fájdalom]
katkeil|la (-en, -ou; -lah) verb törik, eltörik, letörik, összetörik, tördelődik
katkelmu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
szakadás
katke|ta (-nen, -nou; -tah) verb elszakad, szétszakad, összeszakad
katk|uo (-on, -ou; -otah) verb tör,
eltör, letör, összetör, tördel
katliet|tu (-an, -tua; -toi) fn karaj,
borda, kotlett
kattavu|o (-n, -u; -tah) verb takarózik, betakarózik
kattil (-an, -ua; -oi) fn kazán, kályha
katto||kirpič|čü (-än, -čiä; -čöi) fn
tetőcserép, cserép
kat|tua (-an, -tau; -etah) verb 1. befed, lefed, takar, betakar, letakar, beborít vmivel; 2. (le)fedez
vmennyit
kat|tuakseh (-ammos, -tahes; -etahes) refl verb takarózik, betakarózik

kauhei
kauh|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn félelmetes, borzalmas, szörnyű; ~ei
nägü borzalmas / szörnyű látvány
kauhistu|o (-n, -u; -tah) verb rémüldözik, ijedezik
kauhu|s (-on, -ttu; -ksii) fn rémület, félelem, borzongás
kaunehesti hsz csinosan, elegánsan
kaunehu|s (-on, -ttu; -zii) fn szépség
kaun|is (-ehen, -istu; -ehii) mn 1.
szép; 2. elegáns
kaunistami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
díszítés, kidíszítés, feldíszítés, dekorálás, megszépítés
kaunistand|u (-an, -ua; -oi) fn díszítés, kidíszítés, feldíszítés, megszépítés, dekorálás
kaunistel|la (-en, -ou; -lah) verb
díszít, kidíszít, feldíszít, szépít,
megszépít, dekorál
kaunist|ua (-an, -au; -etah) verb
szépít, megszépít; ruado ~au ristikanzua a munka megszépíti az
embert
kaunistu|o (-n, -u; -tah) verb 1.
megszépül, szépül; 2. szépítkezik, szépíti magát, cicomázkodik
kaunistu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn díszítés, kidíszítés, feldíszítés, megszépítés, dekorálás
kaup|ata (-puan, -puau; -atah) verb
kereskedik
kaupiččemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
alkudozás
kaupič|ellakseh (-čelemmos; -čelehes; -ellahes) refl verb alkuszik,
alkudozik
kaupičend|ü (-än, -iä, -öi) fn alkudozás
kaup|pu (-an, -pua; -poi) fn kereskedelem, kereskedés
kauppuami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
kereskedelem, kereskedés
kauppu||koht|u (-an, -ua; -ii) fn 1.
vásár; 2. piac
kauppu||toim|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
fn kereskedelem, kereskedés
ka|uzi (-vven, -uttu; -uzii) fn 1. fázis, szakasz; 2. korszak, kor
kauti (+ gen) nu 1. át, keresztül;
mečän ~ az erdőn át / keresztül;
2. révén, keresztül; üstävän ~
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egy barát révén, egy baráton keresztül
kavond|u (-an, -ua; -oi) fn elveszés
ka|vota (-duon, -duou; -votah) verb
1. kerül, jut, eljut, elvetődik vhová; 2. eltűnik, elkallódik, elvész,
elveszik
kavot|tua (-an, -tau; -etah) verb elveszt, elveszít
kebj|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn könynyű
kebjei||mieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
1. szeleskedő, szeles [meggondolatlan], szeleburdi; 2. könynyelmű
kebjei||mieližü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn
meggondolatlanság, könnyelműség
kebjend|iä (-än, -äü; -etäh) verb
könnyít, megkönnyít
kebjendü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn
könnyítés, megkönnyítés
kebjieh hsz könnyen
kebjiesti hsz könnyen
kebj|ü (-än, -iä; -ii) mn könnyű
kebjäh hsz könnyen
kefiir|u (-an, -ua; -oi) fn kefír
kehit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb 1.
kialakít, kifejleszt, kiformál; 2.
kitenyészt, kitermel
kehittümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn fejlődés, kifejlődés
kehittümät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn elmaradott, primitív
kehit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh) verb alakul, kialakul, formálódik, fejlődik
kehittämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn fejlesztés, kifejlesztés
kehitünd|ü (-än, -iä; -öi) zii) fn fejlődés, kifejlődés
kehitünnü|h (-ön, -ttü; -zii) in fejlett, kifejlett
kehitü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn fejlődés, evolúció; tiijon ~s a tudomány fejlődése
kehitänd|ü (-än, -iä; -öi) fn fejlesztés, kifejlesztés
kehn|o (-on, -uo; -oloi) fn ördög
kehoitand|u (-an, -ua; -oi) fn ajánlás
kehoittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
ajánlás

keldačču
kehoit|tua (-an, -tau; -etah) verb
ajánl
kehoitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn ajánlás
kehtav|o (-on, -uo; -oloi) fn szorgalom, buzgalom
kehtuaj|u (-an, -ua; -oi) mn szorgalmas, buzgó
kehü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn alap,
alapzat
kein|o (-on, -uo; -oloi) fn metodika, módszertan
keinok|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
találékony, leleményes
keinol||luajit|tu (-un, -tuu; -tuloi)
in mesterséges, mű||-; ~ut kukat művirágok
keit|e (-tien, -ettü; -tielöi) fn főzet,
párlat
keitet|tü (-ün, -tüü; -tülöi) in 1. főtt,
főzött; ~tü liha főtt hús; 2. forralt; ~tü vezi forralt víz
keit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb főz,
megfőz
keit|to (-on, -tuo; -toloi) fn főzés
keittä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn szakács, szakácsművész, szakácsmester
keittämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn főzés
keitänd|ü (-än; -iä; -öi) fn főzés
keitändü||perti (-n, -i; -löi) fn konyha
keksi|e (-n, -ü; -täh) verb 1. kigondol, kitalál, kieszel; 2. képzelődik,
fantáziál; 3. feltalál
keksi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn feltaláló
keksimi|ne (-zen, -stü; -zii) fn feltalálás
keksind|ü (-än, -iä; -öi) fn feltalálás
keksind|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn találmány; uuzi ~ö új találmány
keksit|tü (-ün, -tüü; -tülöi) in mesterséges, mű||-; ~tü kieli mesterséges nyelv
keks|u (-an, -ua; -oi) fn keksz
kel|ata (-uan, -uau; -atah) verb húz,
von, vontat
kelbuaj|u (-an, -ua; -jii/-joi) in használható, alkalmas
keldač|ču (-un, -čuu; -čuloi) fn sárgaság [kór]

keldaine
kelda|ine (-zen, -stu; -zii) mn sárga; ~zet lehtet sárga levelek
keldu||ta|udi (-vvin, -udii; -udiloi)
fn sárgaság [kór]
kellastu|o (-n, -u; -tah) verb sárgul, megsárgul
kellistü|ö (-n, -ü; -täh) verb sárgul, megsárgul
kell|o (-on, -uo; -oloi) fn harang; kirikön ~ot templomharang; ~oloin
soitandu harangzúgás
kello|ine (-zen, -stu; -zii) fn csengő
kel|vata (-buan, -buau; -vatah) verb
alkalmas, használható, jól szolgál vmit
kemping|u (-an, -ua; -oi) fn kemping
ken nm 1. ki; 2. aki
kenen nm 1. kié, kinek a ...ja,-je;
2. akié, akinek a ...ja,-je
kenguru (-n, -u; -loi) fn kenguru
keng|ü (-än, -iä; -ii) fn csizma
kengän||ombeli|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn csizmadia, cipész
kengät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii)
mn mezítlábas
kenlienne (kenenlienne, kedälienne) nm egy (bizonyos) valaki
kenliennou (kenenliennou, kedäliennou) nm egy (bizonyos) valaki
kentah (kenentah, kedätah) nm valaki, akárki, bárki
kentahto (kenentahto, kedätahto)
nm valaki, akárki, bárki
kent|ü (-än, -iä; -ii) fn pálya, tér
kep|ata (-puan, -puau; -atah) verb
fut, szalad
kepit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb fut,
szalad
kepk|u (-an, -ua; -oi) fn sportsapka, micisapka
kerak|eh (-kehen, -ehtu; -kehii) fn
mássalhangzó
keral (+ gen) nu körében
kerdav|o (-on, -uo, -oloi) fn szorzás
kerdavu|o (-n, -u; -tah) verb öszszetekeredik
kerdo||dorog|u (-an, -ua; -oi) fn kerülő út
kerdomu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
elbeszélés
ker|du (-ran, -dua; -doi) fn alkalom [vhányszoros]
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kerduami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
szorzás
kerduand|u (-an, -ua; -oi) fn szorzás
ker|duo (-ron, -dou; -rotah) verb
elbeszél, elmesél; ~duo suarnu
mesét mond
ker|düö (-rün, -düü; -rütäh) verb
kialakul
kerh|o (-on, -uo; -oloi) fn kör, szakkör
keriččemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn birkanyírás
keričend|ü (-än, -iä; -öi) fn birkanyírás
kerit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb kibont, kiold, kibogoz; ~tiä solmi
csomót kibogoz / kibont
kerittämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
kibontás, kioldás
keritü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn kibontás, kioldás
keri|tä (-en, -eü; -täh) verb 1. kibomlik, kioldódik; 2. nyír [birkát]
keritänd|ü (-än, -iä; -öi) fn kibontás, kioldás
keriäj|ü (-än, -iä; -ii/-öi) fn gyűjtő
keriämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn gyűjtés, összegyűjtés
keriänd|ü (-än, -iä; -öi) fn gyűjtés, összegyűjtés
kero|i (-in, -idu; -loi) fn garat, gége, torok; ~i on kibei fáj a torka
◊ ottua ~il torkonragad
keroi||mär|gü (-rän, -giä; -gii) fn
diftéria, torokgyík
kerral hsz egy szuszra, egy csapásra, egyszerre
kerran hsz egyszer
kerras hsz tüstént, azonnal, rögtön,
haladéktalanul
ker|rata (-duan, -duau; -ratah) verb
1. sodor, pödör; ~rata langua
cérnát / fonalat sodor; 2. megszoroz, szoroz
ker|ritä (-gien, -gieü; -ritäh) verb
van érkezése hozzá
kerro|s (-ksen, -stu; -ksii) fn emelet
ker|ä (-än, -iä; -ii) fn gömb, golyó
kerähm|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn ülés,
gyűlés

keskikerdaine
kerähmöi|jä (-čen, -ččöü; -jäh) verb
ülésezik
keräilem|ü (-än, -iä; -ii) fn gyűjtemény
keräili|i (-jan; -jiä; -jii/-jöi) fn gyűjtő
keräil|lä (-en, -öü; -läh) verb gyűjt,
összegyűjt; ~lä poštumarkoi bélyeget gyűjt
ker|ätä (-iän, -iäü; -ätäh) verb gyűjt,
összegyűjt; ~ ätä poštumarkoi
bélyeget gyűjt
kerävümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
gyűlés, összegyűlés, gyülekezés
kerävünd|ü (-än, -iä; -öi) fn gyűlés, összegyűlés, gyülekezés
kerävü|ö (-n, -ü; -täh) verb összegyűlik, összeverődik, összejön
keräv|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn gyűjtés, összegyűjtés
keskeh (+ gen) nu közé
keskel (+ part) prep vminek a közepén; ~ pihua az utca közepén
keskele hsz középre
keskele||kavonnu|h (-on, -ttu; -zii)
in elvesztett, elhagyott, elveszett
keskele||ka|vota (-duon, -duou; -votah) verb elvész, elveszik, elkallódik
kesken||kazvuhi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn kamasz, serdülő
keskenäh hsz kölcsönösen
keskenä|ine (-zen, -stü; -zii) mn
kölcsönös, kétoldalú, viszonos
keskenäžü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn kölcsönösség, kétoldalúság, viszonosság
keskes (+ gen) nu között, közt, körében vkiknek ◊ kahten tulen ~
két tűz közt
keskevümät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn szakadatlan, állandó, folyamatos
keskevüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
félbeszakít, megszakít
kesk|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn 1. középpont; 2. központ, centrum; 3.
vminek a közepe
keski||ai|gu (-jan, -gua; -goi) fn középkor
keski||kerda|ine (-zen, -stu; -zii)
mn 1. mértékletes, mértéktartó; 2.
szerény

keskikohtu
keski||koht|u (-an, -ua; -ii) fn 1. középpont; 2. központ, centrum; 3.
vminek a közepe
keskimä|ine (-zen, -stü; -zii) mn középső
keski||oz|a (-an, -ua; -ii) fn vminek
a közepe / középső része
keski||päiv|ü (-än, -iä; -ii) fn dél
[napszak]
keski||škol|a (-an, -ua; -ii) fn középiskola
keski||taiva|s (-han, -stu; -hii) fn zenit
keskit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb összpontosít, koncentrál
keskit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh) verb
összpontosul, koncentrálódik
keski||väli (-n, -i; -löi) fn időszak
kellős közepe
keski||üö (-n, -dü; -löi) fn éjfél
kesku|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1. központ; 2. középpont; 3. telephely;
4. központ, centrum [intézmény]
keskustet|tu (-un, -tuu; -tuloi) in
befejezetlen, félbeszakított
keskust|u (-an, -ua; -oi) fn központ,
centrum [térben]
keskust|ua (-an, -au; -etah) verb 1.
megakadályoz, meggátol; 2. megzavar; 3. közbelép; 4. félbeszakít
keskustu|o (-n, -u; -tah) verb felbomlik
keskustu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn folyamat megszakítása
kest|iä (-än, -äü; -etäh) verb 1. elbír
vmit; 2. kibír, elvisel; 3. megtart
[súlyt]; 4. tart vmeddig, elhúzódik, sokáig tart; 5. tűr, eltűr
kestä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in kitartó, szívós
kezand|o (-on, -uo; -oloi) fn ugar,
parlag
kezittä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn idomár, szelidítő
kezoin||külvend|ü (-än, -iä; -öi) fn
fürdés, strandolás
kezoi||ran|du (-nan, -dua; -doi) fn
homokos part, parti föveny, (parti) strand
kezoit|tua (-an, -tau; -etah) verb
fürdet
kezräi|n (-men, -ndü; -mii) fn boka
kezräin||luu (-n, -du; -loi) fn bokacsont
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kez|ä (-än, -iä; -ii) fn nyár
kezä|ine (-zen, -stü; -zii) mn nyári
kezäkse hsz nyáron
kezä||kuu (-n, -du; -loi) fn június
kezäl hsz nyáron
kezä||mök|ki (-in, -kii; -kilöi) fn nyári lak, nyaraló [épület], dácsa
ket (kenen; kedä) nm ki
ket|tiä (-än, -täü; -etäh) verb fut,
szalad
ket|tu (-un, -tuu; -tuloi) fn hártya
keviäl hsz tavasszal
keviälli|ne (-zen, -stü; -zii) mn tavaszi
kevät||- I et tavaszi; ~külvö tavaszi vetés; ~tuuli tavaszi szél
kev|ät II (-iän, -ättü; -iälöi) fn tavasz; müöhäine ~ät késő tavasz
kevät||börö|i (-in, -idü; -löi) fn cserebogár
kevät||kuu (-n, -du; -loi) fn március
kevät||vezi (-vien, -vettü; -vezii) fn
vízár, tavaszi áradás
kib|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn 1. fájó; 2. fájdalmas
kibieh hsz fájón, fájdalmasan
kibiesti hsz fájón, fájdalmasan
ki|bu (-vun, -buu; -buloi) fn fájás,
fájdalom
kičkoit|ellakseh (-telemmos, -telehes; -ellahes) refl verb nyújtózkodik, kinyújtózik, elnyújtózik
ki|da (-jan, -dua; -doi) fn garat, gége
◊ täüttü ~dua teli torokból
kida||la|gi (-in, -gie; -giloi) fn szájpadlás
kiduiččemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
szenvedés, kín
kiduičend|u (-an, -ua; -oi) fn szenvedés, kín
kiduiču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn kínzás, gyötrés
kidui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb kínlódik, gyötrődik, szenved
kiǯer (-än, -iä; -öi) mn göndör, bodros, bodor(ított)
kiǯerdü|ö (-ü; -täh) verb bodorodik, göndörödik
kiǯer|ät (-öin, -öi) plur fn hajfürt,
tincs
kiehko|i (-in, -idu; -loi) fn korong;
kuudamazen ~i a hold korongja / tányérja

kieldävümine
kiehumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn forrás, felforrás; vien ~ne a víz forrása
kiehund|u (-an, -ua; -oi) fn forrás,
felforrás
kiehunu|h (-on, -ttu; -zii) in forralt; ~h vezi forralt víz
kiehu|o (-n, -u; -tah) verb 1. forr,
forrásban van; vezi ~u forr a víz
◊ veri ~u forr a vére; 2. fő [fazékban]; 3. lüktet, pezseg, javában folyik; ruado ~u javában folyik a munka; 4. kanyarog, tekereg, kígyózik
kiehutet|tu (-un, -tuu; -tuloi) in forralt; ~tu vezi forralt víz
kiehut|tua (-an, -tau; -etah) verb forral, felforral, felfőz; ~tua maiduo tejet (fel)forral
kielahu|s (-on, -ttu; -ksii) fn hazugság; huigietoi ~s arcátlan / szemtelen hazugság
kiela|s I (-han, -stu; -hii) fn hazug,
hazudozó
kiela|s II (-han, -stu; -hii) mn hamis, ál||-; ~s viesti álhír
kielas||makkari (-n, -i; -loi) fn hazug, hazudozó
kielasta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn csaló
kielastel|la (-en, -ou; -lah) verb hazudik, hazudozik
kielast|ua (-an, -au; -etah) verb hazudik
kielastu|o (-n, -u; -tah) verb csalódik
kielastu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn hazugság; huigietoi ~s arcátlan /
szemtelen hazugság
kiel|diä (-län, -däü; -letäh) verb 1.
tilt, megtilt, eltilt vmitől; 2. letartóztat, elfog
kiel|do (-lon, -duo; -doloi) fn 1. tilalom, tiltás; 2. tagadás; 3. fogság, őrizet
kieldo||pronomiin|u (-an, -ua; -oi)
fn tagadó névmás
kieldo||san|a (-an, -ua; -oi) fn tagadószó
kieldo||vastavu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn visszautasítás, elutasítás
kieldo||verbi (-n, -i; -löi) fn tagadó ige
kieldävümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
megtagadás

kieldävündü
kieldävünd|ü (-än, -iä; -ii) fn megtagadás, elutasítás
kieldävü|ö (-n, -ü; -täh) verb megtagad, elutasít
kielen||tutki|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn nyelvész, nyelvtudós
kielet|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn
süketnéma, néma
kielev|ü (-än, -iä; -ii) mn beszédes
kiel|i (-en, -dü; -ii) fn 1. nyelv [beszélt]; 2. [ízlelőszerv] nyelv; 3.
húr
kieli||opilli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
nyelvtani, grammatikai
kieli||op|pi (-in, -pii; -piloi) fn nyelvtan, grammatika
kielit|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
árulkodik, besúg
kieli||ti|edo (-ijon, -eduo; -edoloi)
fn nyelvészet, nyelvtudomány
kieli||tiijolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
nyelvészeti, nyelvtudományi
kiellon||ala|ine (-zen, -stu; -zii) mn
tiltott, megtiltott, tilos
kieltü (-n, -ü; -löi) in tiltott, megtiltott, tilos
kiemurdel|la (-en, -ou; -lah) verb
felkúszik, kúszik [növény]
kiemurdel|lakseh (-emmos, -ehes;
-lahes) refl verb kanyarog, tekereg, kígyózik
kier|diä (-rän, -däü; -retäh) verb 1.
becsavar, beteker; 2. körüljár, körbejár
kier|do (-ron, -duo; -doloi) fn 1. keringés, körforgás, cirkulálás; 2.
blokád, ostromzár
kierdo||matk|u (-an, -ua; -oi) fn körutazás, turné
kierdo||tie (-n, -dü; -löi) fn kerülő út
kier|düö (-rün, -düü; -rütäh) verb
1. csavarodik, tekeredik, sodródik; 2. kicsavarodik, lecsavarodik
kierdä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in körülvevő, környező
kier|rellä (-delen, -delöü; -relläh)
verb kering, köröz
kierro|s (-ksen, -stu; -ksii) fn kör
[átv], körforma, köralak
kihl|at (-oin, -oi) plur fn fogadás
vmire
kiihistüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
felizgat, izgat

113
kiihtümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn izgalom, felizgulás, felindulás
kiihtümü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn izgatottság, felindultság
kiihtünd|ü (-än, -iä; -öi) zii) fn izgalom, felizgulás, felindulás
kiihtünü|h (-ön, -ttü; -zii) in izgatott, felindult
kiihtüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb felizgat, izgat
kiihtüttämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
vminek a felkeltése / felébresztése, előidézés
kiihtütü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn vminek a felkeltése / felébresztése,
előidézés
kiihtütänd|ü (-än, -iä; -öi) fn vminek a felkeltése / felébresztése,
előidézés
kiihtü|ö (-n, -ü; -täh) verb felindul, tűzbe jön, elragadtatja magát
kiil|diä (-län, -däü; -letäh) verb ragyog, csillog, fénylik
kiil|do (-lon, -duo; -doloi) fn csillogás, ragyogás
kiildä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in csillogó, ragyogó
kiind|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn szoros
kiin|do (-non, -duo; -doloi) fn érdeklődés
kiindož|u (-an, -ua; -oi) mn érdekes
kiindümü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn
szenvedély
kiin|düö (-nün, -düü; -nütäh) verb
megszokik, hozzászokik, rászokik
vmire
kiini||olemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
függés, függőség
kiini||otand|u (-an, -ua; -oi) fn 1.
letartóztatás, őrizetbevétel; 2. fogság, őrizet
kiini||otet|tu (-un, -tuu; -tuloi) fn
őrizetes, fogoly, rab
kiini||ottami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
1. letartóztatás, őrizetbevétel; 2.
fogság, őrizet
kiini||panemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
1. letartóztatás, őrizetbevétel; 2.
fogság, őrizet
kiinit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb 1.
erősít, odaerősít, rögzít, odarögzít;
2. összeszorít, összenyom, öszszeprésel; 3. megfeszít, meghúz

kiitossana
kiinitünnü|h (-ön, -ttü; -zii) in megfeszített; ~öt nivelet megfeszített izmok
kiinitü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn feszültség; ~s rahvahienvälizis kosketuksis feszültség a nemzetközi
viszonyokban
kiinnostu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn érdeklődés
kiinnostut|tua (-an, -tau; -etah) verb
érdekel vkit, érdeklődést kelt
kiin|not (-doloin, -doloi) plur fn érdeklődés
kiirehelli|ne (-zen, -stü; -zii) mn serény
kiireh||kerähm|ö (-ön, -üö; -ölöi)
fn röpgyűlés
kiireh||sanom|u (-an, -ua; -ii) fn
röpcédula, röplap, röpirat
kiireht|iä (-än, -äü; -etäh) verb siet
kiirehtüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
sürget, siettet
kiiseli (-n, -i; -löi) fn kiszel, gyümölcspép, gyümölcskocsonya
kiistah||kiž|a (-an, -ua; -oi) fn versengés, versenyzés, verseny, vetélkedés
kiistel|lä (-en, -öü; -läh) verb vitatkozik, polemizál
kiistelü (-n, -ü; -löi) fn vita, polémia
kiist|iä (-än, -äü; -etäh) verb vitatkozik, vitázik, vitába száll
kiist|u (-an, -ua; -oi) fn vita, vminek a megtárgyalása
kiistu||kiž|a (-an, -ua; -oi) fn versengés, versenyzés, verseny, vetélkedés
kiistu||mielen||vaiht|o (-on, -uo; -oloi) fn megtárgyalás, megvitatás,
tárgyalás
kiistu||pagin (-an, -ua; -oi) fn tárgyalás, megtárgyalás, megvitatás
kiitettäv|ü (-än, -iä; -ii) in kiváló, kitűnő
kiitettäväh hsz kiválóan, kitűnően
kiitettävästi hsz kiválóan, kitűnően
kiitolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn hálás
kiito|s (-ksen, -stu; -ksii) fn köszönet, hála
kiitos||san|a (-an, -ua; -oi) fn köszönet, hála; ~a Jumalale Istennek hála / hála Istennek

kiittiä
kiit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb 1. köszön [köszönetet mond], megköszön; 2. dicsér, megdicsér
kiit|to (-on, -tuo; -toloi) fn dicséret
kiittämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn dicséret
kiitänd|ü (-än, -iä; -öi) fn dicséret
kilbaili|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn vetélytárs, versenytárs
kilbail|la (-en, -ou; -lah) verb versenyez, verseng, vetélkedik
kilbailu (-n, -u; -loi) fn verseny
kil|bu (-van, -bua; -boi) fn verseny,
versengés
kilbu||ajelu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
futam
kilineh (-en, -tü; -ii) fn csengés, csilingelés
kili|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb cseng,
csilingel
kilket|tiä (-än, -täü; -etäh) verb cseng,
csilingel
kilketü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn csengés, csilingelés
kil|o (-on, -uo; -oloi) fn kilogramm,
kiló
kilometri (-n, -i; -loi) fn kilométer
kimaleh (-en, -tu; -ii) fn méh [rovar]
kin|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. film,
mozgókép; 2. mozi, filmszínház
kino||artist|u (-an, -ua; -oi) fn filmszínész
kino||komiedi|i (-en, -edu; -eloi) fn
filmvígjáték
kino||kuamer|u (-an, -ua; -oi) fn
filmkamera, filmfelvevő(gép)
kino||pľonk|u (-an, -ua; -ii) fn filmszalag
kino||tai|do (-jon, -duo; -doloi) fn
filmművészet
kino||tiäht|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn
filmcsillag
kinz|a (-an, -ua, -oi) fn koriander
kinžual|u (-an, -ua; -oi) fn tőr, vadászkés
kiosk|u (-an, -ua; -oi) fn kioszk,
árusítóbódé
kipak|ko (-on, -kuo; -koloi) mn gyors
kipjatk|u (-an, -ua; -oi) fn forró víz
kipsaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb összerezzen, megrezzen; ~uakseh pöllästüksis
összerezzen az ijedtségtől

114
kirbuomi|ne (-zen, -stu; -zii) fn esés,
leesés, zuhanás, lezuhanás
kirbuond|u (-an, -ua; -oi) fn esés,
leesés, zuhanás, lezuhanás
kir|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn feszült; ~iet välit feszült viszonyok
kirguald|ua (-an, -au; -etah) verb
felkiált
kirgumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn kiáltás
kir|guo (-run, -guu; -rutah) verb kiabál, kiált, kiáltozik
kirik|kö (-ön, -küö; -kölöi) fn egyház
kirikköh||kävüj|ät (-ien, -ii) plur fn
hitközség, egyházközség
kirikön rtlan mn egyházi
kirjah||malta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in 1. írni-olvasni tudó; 2. képzett, művelt
kirjah||maltamat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn írástudatlan, analfabéta
kirjah||maltamattomu|s (-on, -ttu;
-ksii) fn írástudatlanság, analfabétizmus
kirjah||men|o (-on, -uo; -oloi) fn
regisztráció
kirjailijan rtlan mn írói, irodalmi
kirjaimelli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
betűszerinti, szószerinti
kirjaimik|ko (-on, -kuo; -koloi) fn
1. ábécé, betűrend; 2. ábécéskönyv
kirjai|n (-men, -ndu; -mii) fn betű; suuri ~n nagybetű; pieni ~n
kisbetű
kirja|ine (-zen, -stu; -zii) fn levél [írt]
kirjale||pan|o (-on, -uo; -oloi) fn
regisztráció
kirjalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn írói,
irodalmi
kirjalližuon||ti|edo (-ijon, -eduo;
-edoloi) fn irodalomtudomány
kirjalližu|s (-on, -ttu; -ksii) fn irodalom
kirjav|u (-an, -ua; -ii) fn tarka, sokszínű
kirjoih||menend|ü (-än, -iä; -öi) fn
házasság
kirj|u (-an, -ua; -oi) fn minta, díszítés
kirju||kiel|i (-en, -dü; -ii) fn 1. irodalmi nyelv; 2. írásbeliség

kirmeiluondehelline
kirjuniek|ku (-an, -kua; -koi) mn
1. írni-olvasni tudó; 2. képzett,
művelt
kirjutand|u (-an, -ua; -oi) fn lejegyzés, feljegyzés, bejegyzés
kirjut|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
ír [alkot]
kirjute|s (-ksen, -stu; -ksii) fn felirat
kirjut|in (-timen, -indu; -timii) fn
töltőtoll; kirjuttua ~timel töltőtollal ír
kirjutta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
szerző
kirjuttami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
lejegyzés, feljegyzés, bejegyzés
kirjut|tua (-an, -tau; -etah) verb
1. ír; 2. kiír; 3. felír; 4. felvesz
[hangfelvételt]
kirjut|tuakseh (-ammos, -tahes; -etahes) refl verb beiratkozik
kirjutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn feljegyzés, bejegyzés, lejegyzés
kirjutus||haireh (-en, -tu; -ii) fn elírás, íráshiba, betűhiba
kirjutus||lua|du (-vun, -duu; -duloi) fn vkinek a kézírása
kirjutus||sistiem|u (-an, -ua; -oi) fn
írásrendszer, írásfajta
kirjutus||ta|ba (-van, -bua; -boi) fn
írásmód
kirjutus||tai|do (-jon, -duo; -doloi)
fn írni-olvasni tudás
kirkahu|s (-on, -ttu; -ksii) fn világos, világosság
kirk|as (-kahan, -astu; -kahii) mn fényes, fénylő, ragyogó
kirkastu|o (-n, -u; -tah) verb kivilágosodik, világosodik, kiderül, derül
kirk|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn friss,
élénk, eleven, fürge, gyors; ~ei
mieli friss szellem; ~ei ruadamah gyors a munkában
kirkieh hsz élénken, elevenen, fürgén, frissen, gyorsan
kirkiesti hsz élénken, elevenen, fürgén, frissen, gyorsan
kirm|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn élénk,
eleven, életerős, fürge, gyors; ~ei
starikku életerős öreg; ~ei vastuamah gyors a válaszadásban
kirmei||luondehelli|ne (-zen, -stu;
-zii) mn heves vérmérsékletű, lobbanékony természetű, szangvinikus

kirmevüs
kirmevü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn elevenség, frisseség, élénkség
kirmieh hsz élénken, elevenen, fürgén
kirmiesti hsz élénken, elevenen, fürgén
kir|ota (-uon, -uou; -otah) verb szidalmaz, becsmérel
kirovu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn átok,
szitok
kirpič|čü (-än, -čiä; -čöi) fn tégla
kirrahtel|la (-en, -ou; -lah) verb
felkiált
kirrahtus||- et felkiáltó; ~merki felkiáltójel; ~virkeh felkiáltómondat
kirrahtus||san|a (-an, -ua; -oi) fn
indulatszó
kir|rata (-guan, -guau; -ratah) verb
felkiált
kirrund|u (-an, -ua; -oi) fn kiáltás
kirve|s (-hen, -stü; -hii) fn balta,
fejsze, szekerce, bárd
kirves||mie|s (-hen, -stü; -hii) fn építész, építészmérnök, építőmérnök
kir|vota (-buon, -buou; -votah) verb
1. kiesik, kihull; 2. leesik, lehull
kislot|tu (-an, -tua; -toi) fn 1. savanyúság; 2. sav
kisti (-n, -i; -löi) fn 1. bojt, rojt; 2.
ecset; voijella ~l ecsettel fest
kiško|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn 1. bandita, rabló, gengszter, fosztogató; 2. betörő; 3. kizsákmányoló
kiškomi|ne (-zen, -stu; -zii) fn kizsákmányolás
kiškond|u (-an, -ua; -oi) fn 1. rablás, fosztogatás; 2. betörés; 3. kizsákmányolás
kišk|uo (-on, -ou; -otah) verb 1. kitép, kiszakít, kiránt vhonnan; 2.
letép, leszakít, leszed; 3. rabol, kirabol, megrabol, kifoszt, fosztogat; 4. nyúz, lenyúz, megnyúz;
5. húz, kihúz; ~uo hambahii fogat
(ki)húz; 6. megkopaszt [anyagilag], drága árat kér vmiért; 6. kizsákmányol
kiž|a (-an, -ua; -oi) fn játék
kiž|ata (-uan, -uau; -atah) verb játszik
kižuaj|u (-an, -ua; -ii/-oi) fn játékos
kižuand|u (-an, -ua; -oi) fn játszás,
játék
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kit|a (-an, -ua; -oi) fn cet, cethal
Kitai (-n, -du) fn Kína
kitaila|ine I (-zen, -stu; -zii) fn kínai
kitaila|ine II (-zen, -stu; -zii) mn kínai
kitain rtlan mn kínai
kitais|u (-an, -ua; -oi) fn kínai
kiuru (-n, -u; -loi) fn pacsirta
kiven||louhi|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn bányász
ki|vetä (-benen, -benöü; -vetäh) verb
megfájdul
kivi||- I et kő||-, kőből való
kiv|i II (-en, -ie; -ii/-löi) fn kő; kallisarvozet ~et drágakövek
kivi||hiil|i (-en, -dü; -lii) fn kőszén
kivi||jal|gu (-lan, -gua; -goi) fn (kő-)
alap [építészet], alapzat, talapzat,
(kő)lábazat; paččahan ~gu az
oszlop lábazata
kivi||ko|di (-in, -dii; -diloi) fn kőház
kivi|ne (-zen, -stü; -zii) mn kő||-,
kőből való; ~ne kodi kőház; ~zet
pordahat kőlépcső
kivi||ruado||mie|s (-hen, -stü; -hii)
fn kőműves
kivist|iä (-äü) verb fáj
kivistü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn fájás, fájdalom; hambahan ~s fogfájás
kivun||ala|ine (-zen, -stu; -zii) mn
1. beteges; 2. betegeskedő
kiäg|ü (-än, -iä; -ii) fn vminek a karja, fogantyú
kiän|diä (-nän, -däü; -netäh) verb
1. forgat; 2. fordít, elfordít, befordít, megfordít; 3. görbít, elgörbít, meggörbít, hajlít, elhajlít,
meghajlít; 4. megváltoztat; 5. ás,
felás
kiän|diäkseh (-nämmös, -dähes; -netähes) refl verb visszatér, visszajön; ~ diäkseh kodih hazatér,
hazajön
kiändümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
visszafordítás, visszatérítés vmilyen irányba
kiändümü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn
elfordítás, megfordítás
kiän|düö (-nün, -düü; -nütäh) verb
1. visszatér, visszajön; ~düö kodih hazatér, hazajön; 2. fordul, elfordul, megfordul, befordul; ~düö

kleijäkseh
salbamon tuakse befordul a sarkon; 3. meghajlik, behajlik, meggörbül; 4. megváltozik
kiändä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn 1.
fordító; 2. tolmács
kiändämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn hajlás, elhajlás, meghajlás
kiän|nellä (-delen, -delöü; -nelläh)
verb forgat; ~nellä tahkuo köszörűt forgat
kiän|nelläkseh (-delemmös, -delehes; -nellähes) refl verb 1. forgolódik; 2. bajlódik
kiännänd|ü (-än, -iä; -öi) fn fordítás, tolmácsolás
kiännö|s (-ksen, -stü; -ksii) fn fordítás, tolmácsolás
kiänüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
visszahív, visszafordít
kiänüttämi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
visszafordítás, visszatérítés vmerre
kiänälmü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn hajlat, hajlás, görbület
kiär|e (-ien, -ettü; -ielöi) fn borogatás
kiäre||bumuag|u (-an, -ua; -oi) fn
csomagolópapír
kiäreh (-en, -tü; -ii) fn tekercs, rolád
kiäri|e (-n, -ü; -täh) verb 1. becsomagol, beburkol, begöngyöl; 2.
felhajt, feltűr; 3. meghajlít, behajlít, meggörbít
kiäri|ekseh (-mmös, -hes; -tähes)
refl verb beburkolózik
kiärivü|ö (-n, -ü; -täh) verb összetekeredik
klarniet|tu (-an, -tua; -toi) fn klarinét
klassiek|ku (-an, -kua; -koi) fn klaszszikus; suomen literatuuran ~at
a finn irodalom klasszikusai
klassiilli|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1.
klasszikus; 2. klasszicista; ~ne literatuuru klasszicista irodalom
klassisizm|u (-an, -ua; -oi) fn klaszszicizmus
klei (-n, -dü; -löi) fn enyv
klei|jä (-čen, -ččöü; -jäh) verb enyvez, ragaszt, ráragaszt, odaragaszt
klei|jäkseh (-čemmös, -ččehes; -jähes) refl verb odaragad, ráragad,
hozzáragad

kleimu
kleim|u (-an, -ua; -oi) fn pecsét, bilog, zárjegy
klient|u (-an, -ua; -oi) fn kliens,
ügyfél
kliimat|tu (-an, -tua; -toi) fn éghajlat, klíma
klokahut|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb kopog, kopogtat, dobog
klokut|tua (-an, -tau; -etah) verb
kopog, kopogtat, dobog
klokutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn kopogás, kopogtatás, dobogás
kluapan (-an, -ua; -oi) fn szelep
kluas|su (-an, -sua; -soi) fn 1. osztály [iskolai közösség]; 2. osztály(terem)
kluassu||dovariš|šu (-an, -šua; -šoi)
fn osztálytárs
kluub|u (-an, -ua; -ii) fn klub
kniiga|ine (-zen, -stu; -zii) fn brosúra, könyvecske
kniigan||kan|zi (-nen, -tu; -zii) fn
könyvkötés, könyvkötészet
kniigan||painami|ne (-zen, -stu;
-zii) fn könyvnyomtatás
kniig|u (-an, -ua; -oi) fn könyv
kniigu||painam|o (-on, -uo; -oloi)
fn könyvnyomtatás
knopk|u (-an, -ua; -ii) fn iratkapocs
koaliti|i (-en, -edü; -eloi) fn koalíció
kobareh (-en, -tu; -ii) fn 1. halom,
rakás, kupac, csomó; 2. halmaz;
3. garmada
kobrist|ua (-an, -au; -etah) verb
nyom, szorít, összenyom, összeszorít
kobr|u (-an, -ua; -ii) fn marék, marok
koda|ine (-zen, -stu; -zii) fn kockás minta, kockás háló
kodi||- I et házi; ~ruavot házimunkák; ~urokat házi feladat
ko|di II (-in, -dii; -diloi) fn 1. ház;
2. otthon
kodi||elät|ti (-in, -tii; -tilöi) fn háziállat
kodih hsz 1. haza, hazafelé; 2. otthon, itthon; jiähä ~ itthon / otthon marad
kodihi|ne (-zen, -stu; -zii) mn házi; ~ne leibü házikenyér
kodi||jänö|i (-in, -idü; -löi) fn házinyúl
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kodila|ine (-zen, -stu; -zii) mn házi; ~ zet sovat háziruha
kodimail hsz otthon, itthon
kodi||mua (-n, -du; -loi) fn haza,
hon
kodi||muala|ine (-zen, -stu; -zii) mn
hazai, honi
kodi||muan rtlan mn hazai, honi
kodva|ine (-zen, -stu; -zii) szn kevés; vuota ~ine! várj egy keveset!
kodvakse hsz egy bizonyos ideig,
valamennyi ideig
kodvan hsz egy bizonyos ideig, valamennyi ideig
kogo||- I et bruttó, teljes, össz||-;
~tuoteh össztermék; ~tulo bruttó
jövedelem
kogo II rtlan mn teljes, egész; ~ nedälin vihmui egész héten esett
kogo||kanzalli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn össznemzeti
kogo||mua||ilmalli|ne (-zen, -stu;
-zii) fn globális
kogomu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn kompozíció, (művészi) szerkezet
kogomus||luvettelu (-n, -u; -loi) fn
tartalomjegyzék, tartalom
kogonah hsz egészen, teljesen
kogona|ine (-zen, -stu; -zii) mn egész,
teljes
kogonažu|s (-on, -ttu; -ksii) fn 1.
komplexum, együttes; 2. összessége vminek
koh|ata (-uan, -uau; -atah) verb zúg
kohendami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
javítás, megjavítás, kijavítás
kohendand|u (-an, -ua; -oi) fn javítás, megjavítás, kijavítás
kohendel|la (-en, -ou; -lah) verb javít, kijavít, megjavít
kohend|ua (-an, -au; -etah) verb javít, kijavít, megjavít, rendbehoz,
rendbetesz
kohendu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn javítás, megjavítás, kijavítás
kohe|ta (-nen, -nou; -tah) verb javul, megjavul, feljavul
kohineh (-en, -tu; -ii) fn zúgás, zaj
kohi|sta (-zen, -zou; -stah) verb 1.
zúg; 2. dicsekszik
kohizi|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in zajos
kohl|ata (-uan, -uau; -atah) verb
megüt, ütlegel, megver

koittelendu
kohlu (-n, -u; -loi) fn ütés, csapás
kohlut|tua (-an, -tau; -etah) verb rácsap, ráüt, rávág, ráver
koho||kuv|a (-an, -ua; -ii) fn relief,
dombormű
kohot|tua (-an, -tau; -etah) verb
felemel; ~tua silmät felemeli a
tekintetét
kohtah (+ part) nu iránt; rakkahus vahnembii kohtah szeretet
a szülők iránt
kohtas I hsz szemben, szemközt,
átellenben; eliä ~ szemközt lakik
kohtas II (+ gen) prep vmivel szemben, vmivel átellenben
kohti hsz nyíltan, őszintén
kohtina|ine (-zen, -stu; -zii) mn 1.
közvetlen; 2. nyílt, őszinte
kohtinažu|s (-on, -ttu; -ksii) fn 1.
közvetlenség; 2. nyíltság, őszinteség
kohti||viiv|u (-an, -ua; -oi) fn párhuzamos (egyenes)
koht|u (-an, -ua; -ii) fn 1. hely; 2.
jelenet; 3. tétel, tézis, állítás
kohu (-n, -u; -loi) fn zúgás, zaj
koik|ku (-an, -kua; -kii) fn ágy, fekhely
koilli|ne I (-zen, -stu; -zii) fn kelet
koilli|ne II (-zen, -stu; -zii) mn keleti; ~ne tuuli keleti szél
koin||hoi|do (-jon, -duo; -doloi) fn
háztartás, házvezetés
koiran||butk|u (-an, -ua; -ii) fn kutyaház, kutyaól
koiran||nänni (-n, -i; -löi) fn árpa
[a szemhéjon]
koiran||pen|du (-nun, -duu; -duloi)
fn kutyakölyök
koiran||poi|gu (-jan, -gua; -gii) fn
kutyakölyök
koir|u (-an, -ua; -ii) fn kutya, eb
kois hsz otthon, itthon
koit|eh (-tehen, -ehtu; -tehii) fn 1.
vizsga; 2. kísérlet
koit|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
1. vizsgál, megvizsgál; 2. levizsgáztat, vizsgáztat
koittelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
vizsgálat, megvizsgálás
koittelend|u (-an, -ua; -oi) zii) fn
vizsgálat, megvizsgálás

koittelu
koittelu (-n, -u; -loi) fn 1. vizsgálat,
megvizsgálás; 2. kísérlet, próba
koivu (-n, -u; -loi) fn nyír, nyírfa
koj|a (-an, -ua; -ii) fn kéreg, héj,
háncs
kokot|tua (-an, -tau; -etah) verb meredezik, kiáll vhonnan
kokteili (-n, -i; -loi) fn koktél
kolahtu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn kopogás, kopogtatás, dobogás
kolahut|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb kopog, kopogtat, dobog
kolait|tua (-an, -tau; -etah) verb zörget, csörget
kolaitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn kopogás, kopogtatás, dobogás
kolb|u (-an, -ua; -ii) fn lombik
koľča|ine (-zen, -stu; -zii) fn gyűrű [ékszer]
kolhozniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
kolhozparaszt
kolhouzu (-an, -ua; -oi) fn kolhoz,
termelőszövetkezet
kolineh (-en, -tu; -ii) fn kopogás,
kopogtatás, dobogás
koli|sta (-zen, -zou; -stah) verb zúg,
zörög, csörög, csörömpöl
kolket|tua (-an, -tau; -etah) verb
kopog, kopogtat, dobog, csattog
kolketu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn kopogás, kopogtatás, dobogás
kolku (-an, -ua; -ii) fn szöglet, sarok
kollekti|i (-en, -edu; -eloi) fn gyűjtemény
kollektiivi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
kollektív, közösségi
kollektiiv|u (-an, -ua; -oi) fn kollektíva, közösség, csapat, csoport
kollieg|u (-an, -ua; -oi) fn kolléga,
munkatárs, kartárs
kolmandekse hsz harmadszor
kolma|s (-nden, -ttu; -nzii) szn harmadik
kolma|s||kümmen|es (-nden||-den,
-ttu||-ettü, -nzii||-zii) szn harmincadik
kolmas||oz|a (-an, -ua; -ii) szn harmad
kolma|s||päivü (-n||piän, -ttu||päiviä;
-nzii||päivii) fn szerda
kolmas||vuit|ti (-in, -tii; -tiloi) szn
harmad
kolm|e (-en, -ie; -ii) szn három
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kolmei hsz hármasban, hárman
kolmei||keski hsz hármasban, hárman
kolme||kerda|ine (-zen, -stu; -zii)
szn háromszoros
kolme||kerrokselli|ne (-zen, -stu;
-zii) mn háromszintes
kolmekse hsz háromba, három részre
kolme||kulmu||viivat|in (-timen,
-indu; -timii) fn háromszög
kol|me||kümmen (-men||-en, -ie||- dü;
-ii||-ii) szn harminc
kolme||pertihi|ne (-zen, -stü; -zii)
mn háromszobás
kolme||vuodi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
hároméves
kolmo|ine (-zen, -stu; -zii) fn hármas
kolmos||vokali (-n, -i; -loi) fn triftongus, hármashangzó
kolmoz|et (-ien, -ii) plur fn hármasikrek
kolonizati|i (-en, -edu; -eloi) fn gyarmatosítás
koloniziirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb kolonializál, gyarmatosít
koloriit|tu (-an, -tua; -toi) fn színezés, színek; kanzalline ~tu nemzeti színek
kološ|šu (-an, -šua; -šoi) fn sárcipő, kalocsni
kolouni|i (-en, -edu; -eloi) fn 1.
gyarmat; 2. telep, település; 3.
telephely
komandiir|at (-oin, -oi) plur fn parancsnokság
komandiir|u (-an, -ua; -oi) fn parancsnok
komandirouhk|u (-an, -ua; -oi) fn
1. kiküldetés, kiszállás; 2. kiküldetési okmány
komandirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb 1. parancsol, megparancsol;
2. vezényel, kivezényel, levezényel; 3. levezet [tanácskozást]
komand|u (-an, -ua; -oi) fn 1. parancs, parancsolat; andua ~u parancsot (ki)ad; 2. vkinek a parancsnoksága
komanduiččemi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn vkinek a parancsnoksága, vezénylete
komanduičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn parancsnok

kompozitii
komanduičend|u (-an, -ua; -oi) fn
vkinek a parancsnoksága, vezénylete
komandui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
vezet, irányít, levezényel
kombain|u (-an, -ua; -oi) fn kombájn
kombinuat|tu (-an, -tua; -toi) fn
kombinát
komendant|u (-an, -ua; -oi) fn parancsnok; linnan ~u várparancsnok, városparancsnok
komfort|u (-an, -ua; -oi) fn kényelem, komfort
komi (-n, -i; -loi) fn komi
komiedi|i (-en, -edu; -eloi) fn komédia, vígjáték
komila|ine I (-zen, -stu; -zii) fn komi
komila|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
komi
komin rtlan mn komi; ~ kieli komi nyelv
komissi|i (-en, -edu; -eloi) fn bizottság
komissuar|u (-an, -ua; -oi) fn biztos, komisszár
komitatiiv|u (-an, -ua; -oi) fn komitatívusz
komitiet|tu (-an, -tua; -toi) fn bizottság
kommentiirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb kommentál
kommentuator|u (-an, -ua; -oi) fn
kommentátor
komparatiivi|ne (-zen, -stu; -zii)
mn összehasonlító [nyelvészet]
kompas|su (-an, -sua; -soi) fn iránytű
kompensiirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb kártalanít, (re)kompenzál
kompjuuter (-an, -ua; -oi) fn számítógép
kompleks|u (-an, -ua; -oi) fn 1.
komplexum, együttes; 2. összessége vminek
komplekt|u (-an, -ua; -oi) fn készlet, garnitúra, együttes
komponent|u (-an, -ua; -oi) fn elem,
alkotóelem, alkotórész, komponens
kompoziitor (-an, -ua; -oi) jöi) fn
zeneszerző
kompoziti|i (-en, -edu; -eloi) fn kompozíció, (művészi) szerkezet

kompromissu
kompromis|su (-an, -sua; -soi) fn kiegyezés, egyezség, kompromiszszum; luadie ~su kompromiszszumra jut
kondien||poi|gu (-jan, -gua; -gii) fn
medvebocs, bocs
kondi|i (-en, -edu; -eloi) fn medve
konduktor (-an, -ua; -oi) fn kalauz, jegyvizsgáló
koneh (-en, -tu; -ii) fn gép, gépezet
konehel||kirjutta|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn gépíró(nő)
koneh||mie|s (-hen, -stü; -hii) fn gépész, gépszerelő
koneh||muasteri (-n, -i; -loi) fn gépész, gépszerelő
konehtami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
gépesítés
konfedеrаti|i (-en, -edu; -eloi) fn
konföderáció, államszövetség, szövetség
konferensi|i (-en, -edu; -eloi) fn
konferencia, tanácskozás
konflikt|u (-an, -ua; -oi) fn konfliktus, összeütközés
kongres|su (-an, -sua; -soi) fn kongresszus
kongruensi|i (-en, -edu; -eloi) fn
egyeztetés [nyelvtan]
końk|at (-ien, -ii) plur fn korcsolya
konkurs|u (-an, -ua; -oi) fn versenyzés, verseny
konno|i (-in, -idu; -loi) fn állatorvos
konsert|u (-an, -ua; -oi) fn hangverseny, koncert
konserv|at (-oin, -oi) plur fn konzerv
konservatouri|i (-en, -edu; -eloi) fn
zeneakadémia, konzervatórium
konservoičend|u (-an, -ua; -oi) fn
konzerválás, tartósítás
konservoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
konzervál, tartósít
konsonant|u (-an, -ua; -oi) fn mássalhangzó
konstitusielli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
alkotmányos
konstituti|i (-en, -edu; -eloi) fn alkotmány
konstrujiirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb konstruál, szerkeszt, megkonstruál, megszerkeszt
konstrukti|i (-en, -edu; -eloi) fn szerkezet, konstrukció
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konstruktor (-an, -ua; -oi) fn tervező, konstruktőr
konsultant|u (-an, -ua; -oi) fn tanácsadó, konzulens
konsultati|i (-en, -edu; -eloi) fn tanácsadás, konzultáció
konsultiirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb tanácskozik, konzultál
konzanah hsz rég, régen, hajdanán,
egykoron
konzassah hsz rég, régen, hajdanán,
egykoron
konzu nm 1. mikor, 2. amikor
konzu||lienne hsz valaha
konzu||liennou hsz valaha
konzutah hsz majd egyszer, egyszer valamikor, egyszer csak
konzutahto hsz majd egyszer, egyszer valamikor, egyszer csak
kontakt|u (-an, -ua; -oi) fn 1. érintkezés, kontaktus; 2. kapcsolat,
csatlakozás, kontaktus
kontrast|u (-an, -ua; -oi) fn ellentét, kontraszt
kontur|u (-an, -ua; -oi) fn körvonal, kontúr
końukt|u (-an, -ua; -oi) fn kötőszó
końuš|ši (-in, -šii; -šiloi) fn lóistálló
konvert|u (-an, -ua; -oi) fn boríték
konvo|i (-in, -idu; -loi) fn konvoj
koordinuat|at (-toin, -toi) plur fn
koordináták
kopeik|ku (-an, -kua; -koi) fn kopejka, kopek
koperatiiv|u (-an, -ua; -oi) fn szövetkezet
kopiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
másol, lemásol, kopíroz, lekopíroz
kopiruiččemi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn lemásolás, másolás
kopiruičend|u (-an, -ua; -oi) fn lemásolás, másolás
kopiruiču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
lemásolás, másolás
kopsaht|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes) refl verb felugrik
koput|tua (-an, -tau; -etah) verb
kopog, kopogtat, dobog
koputu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn kopogás, kopogtatás, dobogás
korabli (-n, -i; -loi) fn hajó

korvendua
kor|bi (-ven, -bie; -biloi) fn vadon,
erdősűrű, rengeteg
korg|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn 1.
magas; 2. hangos, nagyhangú
korgei|n (-man, -mua; -mii) ff mn
1. fő||-, legfőbb; ~n valdu legfőbb hatalom; 2. legmagasabb;
~n palkindo a legmagasabb kitüntetés
korgei||škol|a (-an, -ua; -ii) fn főiskola
korgei||tazo|ine (-zen, -stu; -zii) mn
kényelmes, komfortos
korgevu|s (-on, -ttu; -ksii) fn magasság
koričnevo|i (-in, -idu; -loi) fn barnás, barna
kori|sta (-zen, -zou; -stah) verb 1.
hörög; 2. krákog
korizi|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in rekedt
korjail|la (-en, -ou; -lah) verb szerkeszt
korj|ata (-uan, -uau; -atah) verb 1.
javít, megjavít, kijavít; 2. szerkeszt, megszerkeszt
korjavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn helyesbítés
korjuami|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1.
javítás, megjavítás, kijavítás; 2.
szerkesztés
korjuand|u (-an, -ua; -oi) fn 1. javítás, megjavítás, kijavítás; 2. szerkesztés
kormani (-n, -i; -loi) fn zseb
koromi|ne (-zen, -stu; -zii) fn anekdota, adoma; sanella ~zii adomát mesél
korrektilli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
korrekt
korrespondent|u (-an, -ua; -oi) fn
tudósító
korrost|ua (-an, -au; -etah) verb kihangsúlyoz, hangsúlyoz
kor|zi (-ren, -tu; -zii) fn szár
korteh (-en, -tu; -ii) fn nád
kor|uo (-on, -ou; -otah) verb félrebeszél, hallucinál
korvas (+ gen) nu mellett, -nál, -nél
korv|ata (-uan, -uau; -atah) verb kártalanít, (re)kompenzál, megtérít
korvend|ua (-an, -au; -etah) verb
éget, megéget, perzsel, megperzsel

korvu
korv|u (-an, -ua; -ii) fn 1. fül; salvata ~at bedugja a fülét; šupata ~ah fülbe súg; vediä ~is meghúzza a fülét ◊ kuulta puolel
~al félfüllel (meg)hall vmit; laskie läbi ~is elengedi a füle mellett; hörkistiä ~at hegyezi a fülét; 2. vminek a füle, fülrésze; 3.
fülvédő, sapka füle
korvu||riesk|u (-an, -ua; -oi) fn pofon, füles, arculütés, arculcsapás
koskemat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn érintetlen; ~oi meččü
érintetlen erdő
kosket|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb átszemel, sorra vesz
kosket|in (-timen, -indu; -timii) fn
billentyű
kosket|tua (-an, -tau; -etah) verb
érint, megérint
kosketu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn érintkezés
kosk|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn vízesés,
zuhatag
kosk|ie (-en, -ou; -ietah) verb 1. érint,
megérint; 2. felizgat
kosk|iekseh (-emmos, -ehes; -ietahes) refl verb hozzáér, megérint,
érint
kosmietiek|ku (-an, -kua; -koi) fn
kozmetika, szépségápolás
kosmodrom (-an, -ua; -ii) fn űrrepülőtér
kosmonaftiek|ku (-an, -kua; -koi)
fn űrhajózás
kosmonaft|u (-an, -ua; -oi) fn űrhajós, kozmonauta
kosmos|su (-an, -sua; -soi) fn
kozmosz, világegyetem, világűr
kosmossu||kesku|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn űrközpont
kosmossu||so|ba (-van, -bua; -bii)
fn űrruha
kost|e (-ien, -ettu; -ieloi) fn nedv
kost|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn nedves; ~ei mua nedves föld
kostevu|s (-on, -ttu; -ksii) fn nedvesség
kosťum|u (-an, -ua; -oi) fn ruha,
ruházat, öltözet
kosťurk|u (-an, -ua; -oi) fn lábos,
fazék
koz|a (-an, -ua; -ii) fn kecske
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koza||boš|ši (-in, -šii; -šiloi) fn kecskebak, bakkecske
kozan||vuon|u (-an, -ua; -ii) fn kecskegida
koziččemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn leánykérés
kozičend|u (-an, -ua; -oi) fn leánykérés
koziču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn leánykérés
kožin|o (-on, -uo; -oloi) fn tyúkól
kotk|u (-an, -ua; -ii) fn sas
kot|tu (-an, -tua; -tii) fn félcsizma,
magasszárú cipő
koufei (-n, -du; -loi) fn kávé
koufeilu (-n, -u; -loi) fn kávéház
koufeiniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
kávéfőző, kávéskanna
kouft|u (-an, -ua; -ii) fn női kiskabát
kouht|u (-an, -ua; -ii) fn blúz
koupi|i (-en, -edu; -eloi) fn másolat, kópia
kour|u (-an, -ua; -oi) fn szőnyeg
kouru||hursti (-n, -i; -loi) fn szőnyeg
kov|a (-an, -ua; -ii) mn 1. hangos;
2. heves, viharos; ~a tuuli heves /
viharos szél; ~a taba heves természet / karakter; 3. kegyetlen, ádáz,
szigorú; 4. kemény; ~a mua kemény föld; ~a pakkaine kemény
fagy; ~at sanat kemény szavak;
5. szilárd; 6. szívós
kova||liikehelli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn élénk, eleven
kova||südämelli|ne (-zen, -stü; -zii)
mn kegyetlen, ádáz, szigorú
kovaži|n (-men, -ndu; -mii) fn fenőkő, köszörűkő, kaszakő
kovend|ua (-an, -au; -etah) verb keserít, elkeserít
kovennu|h (-on, -ttu; -zii) in nekikeseredett, elkeseredett
kove|ta (-nen, -nou; -tah) verb 1. elkeseredik, nekikeseredik; 2. nekiveselkedik; 3. felerősödik
kraǯait|tua (-an, -tau; -etah) verb
csikorgat; ~tua hambahii csikorgatja a fogát
krapikoi|jakseh (-čemmos, -ččehes;
-jahes) refl verb felmászik, felkapaszkodik

kruugukiža
kravat|ti (-in, -tii; -tiloi) fn ágy,
fekhely
kresl|u (-an, -ua; -oi) fn karosszék
kriǯi|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb csikorog, nyikorog
kriep|pie (-in, -piü; -itäh) verb becsomagol, beburkol, begöngyöl
kriizis|su (-an, -sua; -soi) fn krízis, válság
kriitiek|ku (-an, -kua; -koi) fn bíráló, kritikus
kriitik|ku (-an, -kua; -koi) fn bírálat, kritika
kriminalistiek|ku (-an, -kua; -koi)
fn kriminalisztika
kriminalist|u (-an, -ua; -oi) fn kriminalista
kriminuali|ne (-zen, -stu; -zii) mn
bűnügyi
kriminual|u (-an, -ua; -oi) fn bűntett, bűntény
krinč|at (-oin, -oi) plur fn lépcső,
lépcsőfeljárat, feljárat
kriptogruafi|i (-en, -edu; -eloi) fn
titkosírás
kritieri|i (-en, -edü; -elöi) fn kritérium, ismérv
kritikuičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi) mn
kritikus
kritikui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
bírál, megbírál, elbírál, kritizál,
megkritizál
kritikuijen hsz kritikusan
kriäk|kiä (-än, -käü; -etäh) verb hápog
krokodiil|u (-an, -ua; -oi) fn krokodil
kronkot|tua (-an, -tau; -etah) verb
meredezik, kiáll vhonnan
kruan|u (-an, -ua; -oi) fn csap, vízcsap
kruask|u (-an, -ua; -oi) fn festék
kruas|sie (-in, -siu; -itah) verb fest,
befest, kifest
kruas|siekseh (-immos, -sihes; -itahes) refl verb kifesti magát, kisminkeli magát
kruuga|ine (-zen, -stu; -zii) fn köröcske, kis kör
kruug|u (-an, -ua; -oi) fn kör [átv],
vminek a köre / vkiknek a köre
kruugu||kiž|a (-an, -ua; -oi) fn körtánc

kruušku
kruušk|u (-an, -ua; -oi) fn korsó
kruuživ|o (-on, -uo; -oloi) fn csipke
ku I ksz ha, hogyha, hogy
ku II msz íme, ím, lám
kuabeli (-n, -i; -loi) fn kábel, vezeték
kuačku (-n, -u; -loi) fn széngáz
kua|dua (-n, -dau; -tah) verb 1. beletölt, beleönt, betölt vhová, beönt; 2. kiönt, kifolyat, kicsorgat;
3. áraszt, kiáraszt
kua|duo (-vun, -duu; -vutah) verb
kiömlik, kicsordul, kifolyik
kuafedr|u (-an, -ua; -oi) fn katedra, dobogó, emelvény
kualajen hsz gázolva vmiben
kual|ua (-an, -au; -etah) verb ballag, bandukol, kullog
kuamer|u (-an, -ua; -oi) fn kamera
kuari|ta (-čen, -ččou; -tah) verb viszszaszolgáltat, visszajuttat, visszaad
kuaru (-n, -u; -loi) fn (erős) szag
kuaš|šu (-an, -šua; -šoi) fn kása
kuazni (-n, -i; -loi) fn kivégzés
kuazni|e (-n, -u; -tah) verb kivégez
kuatanč|u (-an, -ua; -oi) fn nemezcsizma, halinacsizma
kuavak|eh (-kehen, -ehtu; -kehii)
fn űrlap
kuavi (-n, -i; -loi) fn karó
kuav|u (-an, -ua; -ii) fn sablon, forma
kubait|tua (-an, -tau; -etah) verb
vakar, megvakar, vakargat
kubineh (-en, -tu; -ii) fn viszketés
kubi|sta (-zen, -zou; -stah) verb pepecsel, piszmog, bíbelődik
kubometri (-n, -i; -löi) fn köbméter
kuč|ču (-un, -čuu; -čuloi) fn 1. hívás; 2. meghívás
kučču||lip|pu (-un, -puu; -puloi) fn
idézés
kuččumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1.
hívás; 2. meghívás
kuč|čuo (-un, -čuu; -utah) verb 1.
hív, kihív, kiszólít; ~čuo abuh
segítségül hív; ~čuo kodih haza
hív; 2. hív vminek, nevez
kučistu|o (-n, -u; -tah) verb öszszemegy, összehúzódik
kučund|u (-an, -ua; -oi) fn 1. hívás; 2. meghívás
kučundu||san|a (-an, -ua; -oi) fn
megszólítás
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kud|ai (-uan, -uadu; -ualoi) nm 1.
kié, kinek a ...-ja,-je; 2. melyik; 3. amelyik
kuda||ken nm némelyek
kuda||konzu hsz néha, olykor, időről-időre
kuda||kui hsz úgy-ahogy, üggyelbajjal, tűrhetően, elég jól
kuda||kunne hsz ide-oda, többfelé
kuda||kus hsz helyenként, itt-ott
kuda||mittu|ine (-zen, -stu; -zii) szn
néhány
kudo|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn takács
kudomi|ne (-zen, -stu; -zii) fn ikrázás
kudri||piä (-n, -dü; -löi) mn göndör, bodros, bodor [haj]
kudri|t (-loin, -loi) plur fn hajfürt,
tincs
ku|duo I (-von, -dou; -votah) verb
köt [textilt]
ku|duo II (-von, -dou; -votah) verb
ikrázik
kuǯo|i (-in, -idu; -loi) fn hangya
kuǯu (-n, -u; -loi) fn kutyakölyök
kuhark|u (-an, -ua; -oi) fn szakácsnő
kuhkutta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
propagandista, agitátor
kuhkut|tua (-an, -tau; -etah) verb
agitál
kuhkutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
agitáció; 2. kezdeményezés
kuhmu (-n, -u; -loi) fn daganat, dudor, púp
kuhń|u (-an, -ua; -oi) fn konyha
kui nm 1. hogyan, hogy; ~ dielot
mennäh? hogy mennek a dolgok? hogy s mint? 2. ahogyan,
ahogy; 3. milyen, minő; 4. amilyen, aminő
kuibo nm 1. hogyan, hogy; ~ voitto? hogy van (Ön)? ~ sinuu kučutah? hogy hívnak (téged)? 2.
ahogyan, ahogy; 3. milyen, minő
kuihtu|o (-n, -u; -tah) verb fogy,
sorvad
kuik|ku (-an, -kua; -kii) fn búvármadár
kui||lienne nm valahogyan, valahogy, valamiképpen
kui||liennou nm valahogyan, valahogy, valamiképpen

kulduseppü
kuitahto nm 1. valahogyan, valahogy, valamiképpen; 2. bárhogyan, bárhogy, bármiképpen,
akárhogyan, akárhogy, akármiképpen
kuivail|la (-en, -ou; -lah) verb szárít, megszárít, kiszárít
kuiv|ata (-uan, -uau; -atah) verb szárít, megszárít, kiszárít
kuiv|u (-an, -ua; -ii) mn száraz
kuiv|ua (-an, -au; -etah) verb szárad, megszárad, kiszárad
kuivu||ai|gu (-jan, -gua; -goi) fn szárazság, aszály
kuivu|s (-on, -ttu; -zii) fn szárazság, aszály
kuj|o (-on, -uo; -oloi) fn allé, fasor,
sétány
kukind|u (-an, -ua; -oi) fn virágzás
kukkar|o (-on, -uo; -oloi) fn erszény, pénztárca
kuk|ki (-in, -kii; -kiloi) fn kakas
kuk|kie (-in, -kiu; -itah) verb virágzik
kukki|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in virágzó
kukkimi|ne (-zen, -stu; -zii) fn virágzás
kuk|ku (-an, -kua; -kii) fn virág
kukku||kapust|u (-an, -ua; -oi) fn
karfiol, kelvirág
kuk|kuo (-un, -kuu; -utah) verb kakukkol
kukku||va|go (-von, -guo; -goloi)
fn virágágy(ás), virággrupp
kuk|oi (-oin, -koidu; -koloi) fn kakas
kukšin (-an, -ua; -oi) fn korsó, köcsög
kukuruuz|u (-an, -ua; -oi) fn kukorica
kukuruuzu||pel|do (-lon, -duo; -doloi) fn kukoricaföld
kulak|ku (-an, -kua; -koi) fn ököl,
marok
kulakku||tor|a (-an, -ua; -ii) fn ökölvívás, boksz, bokszolás
kulakku||toruaj|u (-an, -ua; -ii/-oi)
fn ökölvívó, bokszoló
kulda|ine (-zen, -stu; -zii) mn arany
◊ ~zet käit arany kéz
kul|du (-lan, -dua; -doi) fn arany
kuldu||sep|pü (-än, -piä; -pii) fn ékszerész, aranyműves

kulgie
kul|gie (-len, -gou; -gietah) verb bandukol, lassan megy / jár
kulgii||ta|udi (-vvin, -udii; -udiloi)
fn járvány
kul|gu (-lun, -guu; -guloi) fn járás,
haladás
kulgu||dorog|u (-an, -ua; -oi) fn úti
átjáró
kulgu||tie (-n, -dü; -löi) fn úti átjáró
kulinuari|i (-en, -edu; -eloi) fn 1.
szakácsművészet, szakácsmesterség; 2. ételfajták, étkek, ínyencségek
kulinuar|u (-an, -ua; -oi) fn szakácsművész, szakácsmester
kulku (-n, -u; -loi) fn torok
kullan||karva|ine (-zen, -stu; -zii)
mn aranysárga
kulleh nm 1. miként, mennyire; 2.
milyen, minő
kulleksi|e (-n, -u; -tah) verb jár
kulleskel|la (-en, -ou; -lah) verb elmozdul
kullet|in (-timen, -indu; -timii) fn
futószalag
kulli|ta (-čen, -ččou; -tah) verb bearanyoz
kulm|u (-an, -ua; -ii) fn 1. sarok; 2.
szemöldök ◊ nostella ~ii felhúzza a szemöldökét
kulmu||karv|at (-oin, -oi) plur fn
szemöldök
kuľtuur|u (-an, -ua; -oi) fn kultúra,
művelődés; kanzalline ~u nemzeti kultúra
kulunu|h (-on, -ttu; -zii) in használt, kopott, viseltes
kulu|o (-n, -u; -tah) verb elhasznál, elkoptat, elhord
kulu|t (-loin, -loi) plur fn költség,
kiadás
kulutet|tu (-un, -tuu; -tuloi) verb
elhasználódik, elkopik
kulut|tua (-an, -tau; -etah) verb elnyű, elhord [ruhát]
kulutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn fogyasztás; sähköenergien ~s áramfogyasztás
kumardel|lakseh (-emmos, -ehes;
-lahes) refl verb hajol, meghajol,
meghajtja magát
kumard|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb hajol, meghajol,
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meghajtja magát; ~uakseh muassah földig hajol
kumardu|o (-n, -u; -tah) verb hajol, hajlik, lehajlik, meghajlik; ~o
muassah földig hajol
kumardu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
meghajlás [üdvözlés]
kum|ata (-uan, -uau; -atah) verb felborít, kiborít
kum|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn zöngétlen; ~ei iäni zöngétlen hang
kummak|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn 1. csodálatos, csodás; ~as
luondo csodálatos természet; 2.
szórakoztató, mulatságos; 3. rendkívüli, szokatlan
kummakkahu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
furcsaság
kummalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1.
szórakoztató, mulatságos; 2. rendkívüli, szokatlan
kummastut|tua (-an, -tau; -etah)
verb csodálatba ejt, ámulatba ejt,
meglep
kumm|u (-an, -ua; -ii) fn csoda, csuda; vot on ~ua! micsoda csoda!
kun|do (-non, -duo; -doloi) fn állapot, helyzet
kundoh||panemi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn berendezése vminek, felszerelése vminek
kundoh||panend|u (-an, -ua; -oi) fn
berendezése vminek, felszerelése vminek
kundoh||piäzemi|ne (-zen, -stü; -zii)
fn berendezkedés, felszerelkezés
kundoh||piäzend|ü (-än, -iä; -öi) fn
berendezkedés, felszerelkezés
kundoh||suami|ne (-zen, -stu; -zii)
fn rehabilitálás, rehabilitáció [gyógyítás]
kun|du (-nan, -dua; -dii) fn hadtest
kuni ksz miközben, amíg
kuniga|s (-han, -stu; -hii) fn király
kunnalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn közösségi, köz||-, községi, városi,
kommunális
kunnan rtlan mn köz||-, közösségi, községi, városi, kommunális
kunne nm 1. hova, hová, merre;
2. ahova, ahová, amerre
kunnelienne nm egy valahová
kunneliennou nm egy valahová

kunnontundo
kunnessah nm meddig
kunnetah nm valahova, valahová,
valamerre, akárhova, akárhová,
akármerre, bárhova, bárhová, bármerre
kunnetahto nm valahova, valahová,
valamerre, akárhova, akárhová,
akármerre, bárhova, bárhová, bármerre
kunniv|o (-on, -uo; -oloi) mn tisztesség, becsület
kunnivoiččemi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn ünneplés
kunnivoičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in tiszteletteljes, tisztelettudó
kunnivoičend|u (-an, -ua; -oi) fn
ünneplés
kunnivoiču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
ünneplés; 2. udvariasság; 3. tisztelet, megbecsülés
kunnivoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
1. ünnepel, megünnepel; 2. tisztel, nagyra becsül
kunnivoijen hsz udvariasan
kunnivoik|as (-kahan; -astu; -kahii)
mn tisztelt, nagyra becsült
kunnivoitettav|u (-an, -ua; -ii) in
tiszteletreméltó, érdemes
kunnivoitet|tu (-un, -tuu; -tuloi) in
tiszteletreméltó, megbecsült
kunnivoit|tua (-an, -tau; -etah) verb
tiszteletet ad, megtisztel
kunnivok|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn udvarias, tisztelettudó
kunnivolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
híres, neves, nevezetes
kunnivo||merki (-n, -i; -löi) fn érdemrend, rendjel, kitüntetés
kunnivon||himot|oi (-toman, -tomua;
-tomii) mn szerény, tartózkodó
kunnolleh hsz 1. jól; 2. lelkiismeretesen; 3. tisztességesen
kunnolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1.
jó; 2. lelkiismeretes; 3. tisztességes
kunnolližu|s (-on, -ttu; -ksii) fn 1.
lelkiismeretesség; 2. tisztesség
kunnollou nm egy valahová
kunnon rtlan mn érthető, világos
kunnon||tundi|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in lelkiismeretes
kunnon||tun|do (-non, -duo; -doloi)
fn lelkiismeretesség

kunuttu
kunut|tu (-an, -tua; -toi) fn korbács,
ostor; iškie ~al korbácsol, megkorbácsol, korbáccsal ver, ostoroz, megostoroz, ostorral ver
kuobail|la (-en, -ou; -lah) verb elfog, megfog, elkap, megragad
kuohu|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in morajló; ~i vezijuoksu morajló vízfolyás
kuohu|o (-n, -u; -tah) verb 1. pezseg, forr; 2. morajlik
kuok|ku (-an, -kua; -kii) fn kapa
kuolemat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn halhatatlan
kuolemattomu|s (-on, -ttu; -ksii)
fn halhatatlanság; süväimen ~s
a lélek halhatatlansága
kuolend|u (-an, -ua; -oi) fn halál
kuollu|h I (-on, -ttu; -zii) fn halott
kuollu|h II (-on, -ttu; -zii) in halott, élettelen
kuol|ta (-en, -ou; -tah) verb meghal
kuom|u (-an, -ua; -ii) fn koma
kuop|pu (-an, -pua; -pii) fn gödör,
verem
kuor|i (-en, -du; -ii) fn kéreg, héj,
háncs
kuoritand|u (-an, -ua; -oi) fn hámozás
kuorittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
hámozás
kuorit|tua (-an, -tau; -etah) verb
1. hámoz, lehámoz, meghámoz;
2. pucol, megpucol
kuoritu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn hámozás
kuo|vata (-buan, -buau; -vatah) verb
megfog, elfog, elkap, megragad,
magához ragad vmit; ~vata valdu megragadja a hatalmat
kupč|u (-an, -ua; -oi) fn kereskedő
kupee (-n, -du; -loi) fn kupé, vasúti fülke
kupet|elakseh (-telemmos, -telehes; -ellahes) refl verb vakarózik
kupet|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
vakar, megvakar, vakargat; 2.
viszket
kupetu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn viszketés
kupol|u (-an, -ua; -oi) fn kupola, boltozat; kirikön ~u templomkupola
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kup|pi (-in, -pii; -piloi) fn csésze,
bögre
kurčistu|o (-n, -u; -tah) verb öszszegömbölyödik, összehúzódik
kur|gi (-ren, -gie; -giloi) fn daru
[madár]
kuri (-n, -i; -loi) fn fegyelem
kuri|e (-n, -u; -tah) fn dohányzik
kurik|ku (-an, -kua; -koi) fn furkósbot, dorong
kurit|tua (-an, -tau; -etah) verb büntet, megbüntet, fenyít, megfenyít
kuritu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn büntetés, fenyítés
kurjier|u (-an, -ua; -oi) fn küldönc,
futár
kurj|u (-an, -ua; -ii) mn 1. szűkölködő; 2. szánalmas, szánalomra
méltó
kurju|s (-on, -ttu; -ksii) fn nyomor,
szegénység, nincstelenség
kurket|tua (-an, -tau; -etah) verb
morog, dörmög
kurmič|ču (-an, -čua; -čoi) fn szeplő
kurort|u (-an, -ua; -oi) fn 1. fürdőhely; 2. üdülőhely
kurs|u (-an, -ua; -oi) fn irány, útirány; oigei ~u helyes irány
kurtk|u (-an, -ua; -ii) fn zeke, zubbony
kus hsz 1. hol; 2. ahol
kuspäi nm honnan
kuspäilienne nm valahonnan
kuspäitahto nm valahonnan
kussah nm meddig
kušak|ku (-an, -kua; -koi) fn széles
öv
kuu (-n, -du; -loi) fn hónap, hó; ~n
lopus hónap végén, hó végén
kuudam I (-an, -ua; -ii) fn hold
Kuudam II (-an, -ua; -ii) fn Hold
kuudama|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
hold
Kuudama|ine II (-zen, -stu; -zii)
fn Hold
kuudamat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn holdtalan; ~tomal üöl
holdtalan éjszakán
kuul|o (-on, -uo; -oloi) fn hallás
kuulokkeh|et (-ien, -ii) plur fn fülhallgató
kuul|ta (-en, -ou; -tah) verb hall,
meghall

kuutti
kuulu|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn faj
példánya
kuulumat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn zajtalan, nesztelen, néma, hangtalan
kuulumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn hír
kuulund|u (-an, -ua; -oi) fn hangzás
kuulu|o (-n, -u; -tah) verb 1. elhallatszik, hallatszik, hangzik; 2. jellemez
kuuluž|u (-an, -ua; -oi) mn 1. híres,
világra szóló; 2. jelentős, kiemelkedő, tekintélyes
kuulužu|s (-on, -ttu; -ksii) fn híresség
kuuluvu|s (-on, -ttu; -zii) fn akusztika
kuundelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
hallgatás, meghallgatás, odafigyelés
kuundelend|u (-an, -ua; -oi) fn
hallgatás, meghallgatás, odafigyelés
kuundeli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
hallgató
kuundelu (-n, -u; -loi) fn hallgatás, meghallgatás, odafigyelés
kuun|nella (-delen, -delou; -nellah)
verb 1. hallgat rá, meghallgat,
figyel rá; 2. ráhat, befolyásol
kuurn|is (-ehen, -ehtu; -ehii) mn süket, siket
kuurnistu|o (-n, -u; -tah) verb megsüketül; ~o ühtel korval egyik
fülére megsüketül
kuurnistut|tua (-an, -tau; -etah) verb
megsüketít
kuu|zi I (-zen, -stu; -zii) fn lucfenyő, fenyő
ku|uzi II (-vven, -uttu; -uzii) szn hat
kuuzik|ko (-on, -kuo; -koloi) fn fenyőerdő, fenyves
kuuzi||kulmik|ko (-on, -kuo; -koloi)
fn hatszög
kuuzi||kümmen (kuvven||-en, kuuttu||-dü; kuuzii||-ii) szn hatvan
kuuzi||sadua (kuvven||suan, kuuttu||sadua; kuuzii||sadoi) szn hatszáz
kuuzi||tostu (kuvven||tostu, kuuttu||tostu; kuuzii||tostu) szn tizenhat
kuut|ti (-in, -tii; -tiloi) fn fatörzsből vájt csónak / ladik

kuva
kuv|a (-an, -ua; -ii) fn 1. kép, ábra;
2. alak, forma, külső, külalak
kuva||arvoitu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn képrejtvény
kuvaha|ine (-zen, -stu; -zii) fn árnyékkép, árnykép, árnya vminek
kuvailemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn ábrázolás, bemutatás, jellemzés
kuvailend|u (-an, -ua; -oi) fn ábrázolás, bemutatás, jellemzés
kuvail|la (-en, -ou; -lah) verb ábrázol, leír, bemutat, jellemez
kuvailu (-n, -u; -loi) fn ábrázolás,
bemutatás, jellemzés
kuvalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1.
képszerű; 2. képes
kuva||montuaž|u (-an, -ua; -oi) fn
képmontázs, montázs
kuvan||koupi|i (-en, -edu; -eloi) fn
másolat, reprodukció
kuvan||vesto||tai|do (-jon, -duo;
-doloi) fn szobrászat, szobrászművészet
kuvan||vestä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
fn szobrász
kuvastami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
ábrázolás
kuvastand|u (-an, -ua; -oi) fn ábrázolás
kuvast|ua (-an, -au; -etah) verb 1.
ábrázol; 2. tükröz
kuvastu|o (-n, -u; -tah) verb viszszatükröződik
kuvastu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn ábrázolás
kuv|ata (-uan, -uau; -atah) verb 1.
ábrázol; ~ata luonduo ábrázolja a természetet; 2. illusztrál
kuvat|tu (-un, -tuu; -tuloi) in illusztrált
kuvavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn leírás, ábrázolás
kuvit|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
képzel, elképzel, fantáziál
kuvitelm|u (-an, -ua; -oi) fn valótlanság, koholmány; net kai ollah ~at ez mind valótlanság
kuviteltu (-n, -u; -loi) in képzeletbeli, elképzelt
kuvittelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
képzelet, képzelőerő, fantázia
kuvittelend|u (-an, -ua; -oi) fn képzelet, képzelőerő, fantázia
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kuvittelu (-n, -u; -loi) fn képzelet,
képzelőerő, fantázia
kuvondahi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
textil, szövet
kuvo|s (-ksen, -stu; -ksii) fn szövet [biológia]
kuvuaj|u (-an, -ua; -ii/-oi) fn illusztrátor
kuvuami|ne (-zen, -stu; -zii) fn leírás, ábrázolás
kuvuand|u (-an, -ua; -oi) fn leírás,
ábrázolás
kuvve|s (-nden, -ttu; -nzii) szn hatodik
kuvve|s||kümmen|es (-nden||-den,
-ttu||-ettü; -nzii||-zii) szn hatvanadik
kuvve|s||tostu (-nden||tostu, -ttu||tostu; -nzii||tostu) szn tizenhatodik
kuvvik|ko (-on, -kuo; -koloi) fn
kocka
kvadruat|tu (-an, -tua; -toi) fn négyzet [mértan]
kvartiet|tu (-an, -tua; -toi) fn kvartett; soittua ~tua kvartettet játszik
kvitansi|i (-en, -edu; -eloi) fn nyugta, elismervény
kü|gü (-vün, -güü; -gülöi) fn érzék,
tehetség, rátermettség; runoilijan ~gü költői érzék; poliittine
~gü politikai érzék
kül|gi (-len, -gie; -gilöi) fn oldal
[testrész]
külgi||luu (-n, -du; -loi) fn borda
küllü|s (-ön, -ttü; -zii) fn jólét, bőség
küllä|ine (-zen, -stü; -zii) mn kövér
küllästüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
megun, ráun
küllästü|ö (-n, -ü; -täh) verb testesedik, kövéredik
külm|iä (-än, -äü; -etäh) verb fagy,
befagy, megfagy, elfagy
külm|ü (-än, -iä; -ii) mn hideg
külmü||kuu (-n, -du; -loi) fn
november
külmü||veri|ne (-zen, -stü; -zii) mn
hajthatatlan, szigorú, hidegvérű
külmänd|ü (-än, -iä; -öi) fn fagyás,
befagyás, elfagyás, megfagyás
külmändüs||vi|ga (-jan, -gua; -goi)
fn gyulladás, lob; kouhkoloin
~ga tüdőgyulladás

künzi
külmänü|h (-ön, -ttü; -zii) in fagyott, megfagyott, elfagyott; ~öt
kartohkat fagyott krumpli
külmätet|tü (-ün, -tüü; -tülöi) in fagyasztott; ~üt einehet fagyasztott élelmiszerek
külmät|tiä (-än, -täü; -etäh) verb fagyaszt, lefagyaszt, megfagyaszt
külvet|tiä (-än, -täü; -etäh) verb füröszt, fürdet
külv|iä (-än, -äü; -etäh) verb vet, elvet, bevet; ~iä rugehel bevet rozszsal
külvä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn magvető
külvämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn vetés, elvetés
külvänd|ü (-än, -iä; -öi) fn vetés,
elvetés
külv|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn vetés, elvetés
külvö|s (-ksen, -stü; -ksii) fn vetés, vetemény
külü (-n, -ü; -löi) fn fürdő, fürdőház; külbevüö ~s gőzfürdőt
vesz
kül|ä (-än, -iä; -ii) fn falu
külälä|ine (-zen, -stü; -zii) mn falusi
külä||nevvost|o (-on, -uo; -oloi) fn
községi tanács
kümmen|e (-en, -dü; -ii) szn tíz
kümmenen||kerda|ine (-zen, -stu;
-zii) szn tízszeres
kümmene|s (-nden, -ttü, -nzii) szn
tizedik
kümmenik|kö (-ön, -küö; -kölöi)
fn tízes
kün|diä (-nän, -däü; -netäh) verb
szánt, felszánt
kündä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn szántóvető, földműves, földművelő
kündämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn szántás
kün|dö (-nön, -düö; -dölöi) fn szántás
künǯi|e (-n, -ü; -täh) verb vakar,
megvakar, vakargat
künnü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn küszöb
künnänd|ü (-än, -iä; -öi) fn szántás
kün|nöt (-dölöin, -dölöi) plur fn
szántás
kün|zi (-nen, -tü; -zii) fn 1. köröm;
2. karom

künzienhoido
künzien||hoi|do (-jon, -duo; -doloi)
fn manikűr, kézápolás
künäbrü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn könyök
küpsenemät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn éretlen
küpse|tä (-nen, -nöü; -täh) verb beérik, megérik, érlelődik
küps|iä (-än, -äü; -etäh) verb érik,
beérik, megérik
küps|ü (-än, -iä; -ii) mn érett
küpsü|s (-ön, -ttü; -zii) fn érettség
kürčist|iä (-än, -äü; -etäh) verb lekucorodik, összegömbölyödve
fekszik
kürz|ü (-än, -iä; -ii) fn lepény
küskeili|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) mn kíváncsi, érdeklődő
küskemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn beavatkozás
küskevümät|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii) mn közömbös, egykedvű; ~öi kače egykedvű / közömbös tekintet
küskevü|ö (-n, -ü; -täh) verb beavatkozik, beleavatkozik, beleártja magát vmibe
küzel|lä (-en, -öü; -läh) verb 1. kérdez, megkérdez; ~lä kačahtuksel a tekintetével kérdez; 2. kikérdez, kihallgat, vallat, kivallat
küzelü (-n, -ü; -löi) fn 1. kérdezés,
kérdés; 2. kihallgatás, vallatás
küzelü||list|u (-an, -ua; -oi) fn kérdőív; täüttiä ~u kérdőívet kitölt
küzü (-n, -ü; -löi) fn kérdés, kérdezés
küzümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn kérdés, kérdezés
küzümüs||- I et kérdő, kérdező;
~merki kérdőjel; ~virkeh kérdő mondat
küzümü|s II (-ksen, -stü; -ksii) fn
kérdés; vastu~s viszontkérdés;
vastata ~kseh válaszol a kérdésre; kanzalline ~s nemzeti
kérdés; aijan ~s idő kérdése ◊
eländän libo kuolendan ~s élethalál kérdése
küzümüs||pronomiin|u (-an, -ua;
-oi) fn kérdő névmás
küzünd|ü (-an, -iä; -öi) fn kérdés,
kérdezés
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küzü|ö (-n, -ü; -täh) verb kérdez,
megkérdez
kütk|ie (-en, -öü; -ietäh) verb elver [pl. jég]
kü|ven (-benen, -vendü; -benii) fn
szikra
küvük|äs (-kähän, -ästü; -kähii) mn
tehetséges
küvüt|öi (-tömän, -tömiä; -tömii)
mn tehetségtelen
küühkö|i (-in, -idü; -löi) fn galamb;
kodi~i házigalamb; meččü~i vadgalamb
küünelehti|e (-n, -ü; -täh) verb bepárásodik, gyöngyözik
küünäl (-en, -dü; -ii) fn könny
küünäs||piä (-n, -dü; -löi) fn könyök
käbristü|ö (-n, -ü; -täh) verb öszszetekeredik
käbäl (-än, -iä; -ii) fn mancs, láb
kädeh hsz személyesen, saját maga
kädev|ü (-än, -iä; -ii) fn mester, mesterember
kägemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn elgondolás, elképzelés, szándék, terv
kägö|i (-in, -idü; -löi) fn kakukk
kägöin||täi (-n, -dü; -löi) fn kullancs
kähi|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb bereked
kähizi|i (-jän, -jiä; -jii/jöi) in rekedt
kähär||piä (-n, -dü; -löi) mn göndör, bodros, bodor [haj]
kähär|ät (-öin, -öi) plur fn hajfürt,
tincs
käin||nost|o (-on, -uo; -oloi) fn szavazás [kézfeltartással]
käis hsz személyesen, saját maga
kälü (-n, -ü; -löi) fn sógornő [fivér
felesége]
kämmen (-en, -dü, -ii) fn tenyér;
pläküttiä ~el ~dü vaste tapsol
käpč|ü (-än, -iä; -öi) fn mancs, láb
kärbä|ine (-zen, -stü; -zii) fn légy
kärböi||sien|i (-en, -dü; -ii) fn galóca
käri (-n, -i; -löi) fn bricska, homokfutó, cséza
kärzi|e (-n, -ü; -täh) verb tűr, eltűr,
elvisel
kärzien hsz türelmesen
kärzi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in türelmes, vmit tűrő
kärzimi|ne (-zen, -stü; -zii) fn tűrés

käzintulii
kärzind|ü (-än, -iä; -öi) fn tűrés
kärz|ü (-än, -iä; -ii) fn ormány
kärvästä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in
virágzó
käsk|ie (-en, -öü; -ietäh) verb megparancsol, elrendel, utasít
käskü (-n, -ü; -löi) fn 1. rendelet,
dekrétum; 2. parancsolat; kümmene ~ü a tízparancsolat
käskü||dokument|u (-an, -ua; -oi)
fn kiküldetési okmány
käskülä|ine (-zen, -stü; -zii) fn 1.
küldönc, futár, kézbesítő; 2. szobalány, szobaasszony
käskü||matk|u (-an, -ua; -oi) fn kiküldetés, kiszállás
käskü||rua|do (-von, -duo; -doloi)
fn megbízás, megbízatás
käskü||un|i (-en, -du; -iloi) fn hipnózis
käzast|ii (-ien, -ettu; -ieloi) fn kézmosótál, mosdó
kä|zi (-in, -ttü; -zii) fn kéz; ottua
~is kézen fog; andua ~ttü kezet
nyújt / ad; ottua ~zih kézbe fog /
vesz; viiputtua ~il csak legyint
rá; pestä ~it kezet mos; ◊ ~zikkäi kéz a kézben; ~zitüsti kéz a
kézben; ~is ~deh kézről kézre;
~it on lühüöt nem ér el odáig a
keze; istuo ~it ristai ölbe tett
kézzel ül
käzi||čuas|ut (-suloin, -suloi) plur
fn karóra
käzien||pläkütü|s (-ksen, -stü; -ksii)
fn taps, tapsolás
käzi||granuat|tu (-an, -tua; -toi) fn
kézigránát
käzi||kirjutu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn 1. kézírás; 2. piszkozat [fogalmazásé]
käzi||miäč|čü (-ün, -čüü; -čülöi) fn
kézilabda; kižata ~čüh kézilabdázik
käzi||miäččüh||kižuaj|u (-an, -ua; -ii/
-oi) fn kézilabdázó, kézilabdajátékos
käzineh|et (-ien, -ii) plur fn (ötujjas) kesztyű
käzin||tulend|u (-an, -ua; -oi) fn támadás
käzin||tuli|i I (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
agresszor

käzintulii
käzin||tuli|i II (-jan, -jua; -jii/-joi)
in agresszív, erőszakos
käzin||tulijen hsz agresszívan, erőszakosan
käzin||tul|o (-on, -uo; -oloi) fn agresszió, erőszak
käzi||puu|t (-loin, -loi) plur fn karfa,
korlát
käzi||rua|do (-von, -duo; -doloi) fn
kézimunka
käzit|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
elbírál, mérlegel
käzi||var|zi (-ren, -tu; -zii) fn kar
[végtag]
käžn|ü (-än, -iä; -öi) fn taplógomba
kätkü|t (-ön, -ttü; -zii) fn bölcső;
liikuttua ~ös bölcsőben ringat
kävelemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn járás, gyaloglás, menetelés
kävelend|ü (-än, -iä; -öi) fn járás,
gyaloglás, menetelés
kävel|lä (-en, -öü; -läh) verb 1. jár; 2.
sétál; 2. kószál, kóborol, barangol, csatangol; 3. erjed, forr [bor]
kävelü (-n, -ü; -löi) fn járás, gyaloglás, menetelés
kävelü||koht|u (-an, -ua; -ii) fn folyosó
kävelü||kuj|o (-on, -uo; -oloi) fn allé, fasor, sétány
kävelü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn séta, sétálás
kävelü|ta|ba (-van, -bua; -boi) fn vkinek a járása / járásmódja
kävelüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
vezet, irányít
käv|vä (-ün, -üü; -väh) verb 1. közlekedik, jár vmivel; 2. jár [óra];
lép [játékban]; 3. meglátogat, látogat; 4. szokott lenni; 5. erjed,
forr [bor]
kävümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn látogatás, meglátogatás
kävünd|ü (-än, -iä; -öi) fn 1. látogatás, vizit; 2. kirándulás
kävüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb levezet, elvezet, kivezet
käväht|iäkseh (-ämmös, -ähes; -etähes) refl verb 1. belép, bemegy
[rövid időre]; 2. látogat, ellátogat, meglátogat
käüj|ü (-än, -iä; -ii/-jöi) fn kliens,
ügyfél
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käünd|ü (-än, -iä; -öi) fn működés
käüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb felhasznál, igénybe vesz
käüttä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn használó, felhasználó, fogyasztó
käüttämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn felhasználás
käüt|tö (-ön, -tüö; -tölöi) fn felhasználás
käüttöh||ottami|ne (-zen, -stu; -zii)
fn bevezetés [cselekvés]
käüttöh||ot|to (-on, -tuo; -toloi) fn
bevezetés [cselekedet]
käüttö||ner|o (-on, -uo; -oloi) fn
használat; ammunduvehkehien
~o fegyverhasználat
käütänd|ü (-än, -iä; -öi) fn felhasználás
käütölli|ne (-zen, -stü; -zii) mn alkalmazott
käütö|s (-ksen, -stü; -ksii) fn gyakorlat, praxis
köhmistü|ö (-n, -ü; -täh) verb megdermed, meggémberedik
köhmišk|ö (-ön, -üö; -ölöi) mn suta, ügyetlen, esetlen
kököt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb meredezik, kiáll vhonnan
kömpišk|ö (-ön, -üö; -ölöi) mn suta, ügyetlen, esetlen
köühtü|ö (-n, -ü; -täh) verb tönkremegy, elszegényedik
köüh|ü (-än, -iä; -ii) mn szűkölködő
köühü|s (-ön, -ttü; -zii) fn ínség,
nyomorúság; eliä ~ös ínségben él

L,Ľ
la msz úgymond, aszongya
laba||luu (-n, -du; -loi) fn lapocka
labj|u (-an, -ua; -oi) fn 1. lapát;
puu~u falapát ◊ suomie dengua ~al bezsebeli a pénzt; 2.
ásó
laborant|u (-an, -ua; -oi) fn laboráns
laboratourien rtlan mn laboratóriumi
laboratouri|ne (-zen, -stu; -zii) mn
laboratóriumi
laboratouri|i (-en, -edu; -eloi) fn
laboratórium, labor

laineh
lač|ču (-un, -čuu; -čuloi) mn lapos
laďď|ata (-uan, -uau; -atah) verb
1. helyez, elhelyez, fektet, lefektet; 2. rakodik, felrak, megrak
laďďuami|ne (-zen, -stu; -zii) fn rakodás, berakás, felrakás, megrakás
laďďuand|u (-an, -ua; -oi) fn rakodás, berakás, felrakás, megrakás
ladv|u (-an, -ua; -oi) fn csúcs, orom
lag|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn nyílt,
tárt
lagev|o (-on, -uo; -oloi) fn sík, síkság
lagevu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn szabad tér
la|gi (-in, -gie; -giloi) fn mennyezet, plafon
lagovu|o (-n, -u; -tah) verb lehajlik, megdől
lahjažu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn tehetség; runoniekan nero ~s költői tehetség
lahjoit|tua (-an, -tau; -etah) verb
adományoz, ajándékoz
lahj|u (-an, -ua; -oi) fn ajándék, adomány
lah|o (-on, -uo; -oloi) mn korhadt
lah|ota (-uon, -uou; -otah) verb 1.
korhad, elkorhad, megkorhad; 2.
felbomlik, feloszlik, elporlik, elenyészik
laht|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn öböl, tengeröböl
laidima|ine (-zen, -stu; -zii) mn külső, kívülső, szélső
lai|du (-jan, -dua; -doi) fn 1. fedélzet; 2. vminek a széle
laihin (-an, -ua; -oi) fn 1. kölcsön;
2. adósság; maksua ~at adósságot megfizet
laihin||merki|t (-löin, -löi) plur fn
idézőjel
laihinoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
kikölcsönöz, kölcsön ad, kölcsön
vesz
laihtu|o (-n, -u; -tah) verb fogy, lefogy, soványodik, lesoványodik
laih|u (-an, -ua; -oi) mn 1. sovány;
2. szűkös, szegényes, ínséges
laineh I (-en, -tu; -ii) fn hullám
laineh II (-en, -tu; -ii) fn gát, sánc,
töltés

lainehtie
lainehti|e (-n, -u; -tah) verb hullámzik
lainoil|la (-en, -ou; -lah) verb viszszanyel, visszaszív, elhallgat vmit
lainold|ua (-an, -au; -etah) verb lenyel, elnyel
lain|ota (-uon, -uou; -otah) verb nyel,
lenyel
lainovu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn nyelés, korty
lainuold|ua (-an, -au; -etah) verb
nyel, lenyel, nyeldes, kortyol
laitand|u (-an, -ua; -oi) fn felszerelés vmivel, berendezés vmivel
lait|e (-tehen, -ehtu; -tehii) fn üzemelés, üzem
lait|eh (-tehen, -ehtu; -tehii) fn 1.
készülék; miärävö~eh mérőkészülék; 2. szerkezet, konstrukció
laito|s (-ksen, -stu; -ksii) fn intézmény, intézet
laittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn felszerelés vmivel, berendezés vmivel
laitteh|et (-ien, -ii) plur fn berendezés, berendezési tárgyak, felszerelés
laittehist|o (-on, -uo; -oloi) fn berendezés, berendezési tárgyak, felszerelés
lait|tua (-an, -tau; -etah) verb berendez
laivan||kan|zi (-nen, -tu; -zii) fn fedélzet, hajófedélzet
laivast|o (-on, -uo; -oloi) fn flotta
laivend|ua (-an, -au; -etah) verb csillapít, enyhít
laive|ta (-nen, -nou; -tah) verb lelohad
laiv|u I (-an, -ua; -oi) fn hajó
laiv|u II (-an, -ua; -oi) mn gyenge,
enyhe; ~u tuuli enyhe szél
laji (-n, -i; -loi) fn 1. faj, fajta, osztály
[biológia]; 2. műfaj
lajittelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn osztályozás, szortírozás, szétválogatás
lajittelend|u (-an, -ua; -oi) fn osztályozás, szortírozás, szétválogatás
lajittelu (-n, -u; -loi) fn rendszer,
szisztéma
lallat|tua (-an, -tau; -etah) verb 1. fecseg, cseveg; 2. énekelget, dalolgat, dúdol
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lambahien||paimo|i (-in, -idu; -loi)
fn juhász, juhpásztor
lam|bi (-men, -bie; -biloi) fn tavacska
lam|mas (-bahan, -mastu; -bahii) fn
juh, birka
lammik|ko (-on, -kuo; -koloi) fn
víztározó (tó)
lampočk|u (-an, -ua; -oi) fn lámpás
lampu I (-n, -u; -loi) fn lámpa
lamp|u II (-an, -ua; -oi) fn lámpa
langeil|la (-en, -ou; -lah) verb leomlik, ráomlik
langeilu||ta|udi (-vvin, -udii; -udiloi)
fn epilepszia
langenemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
esés, leesés, zuhanás, lezuhanás
lang|eta (-ien, -ieu; -etah) verb 1.
torkollik, beleömlik, belefolyik; 2.
kiesik, kihull; 3. bedől, beomlik
langev|o (-on, -uo; -oloi) fn minőségcsökkenés, minőségvesztés
langiemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
csökkenés, lecsökkenés, süllyedés, lesüllyedés
langiend|u (-an, -ua; -oi) fn csökkenés, lecsökkenés, süllyedés, lesüllyedés
lang|u (-an, -ua; -oi) fn fonal, szál,
cérna
ľapis|u (-an, -ua; -oi) fn lápisz, pokolkő, ezüstnitrát
lappala|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
lapp
lappala|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
lapp
lapsen rtlan mn gyermek-, gyermeki
la|psi (-psen, -stu; -psii) fn gyermek, gyerek; muamo da ~psi
anya és gyerek(e)
lapsien||kaččo|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn 1. gyermekfelügyelő; 2. dajka, dada
lapsukka|ine (-zen, -stu; -zii) fn kisgyerek, kisgyermek, csöppség, apróság
lapsu|s (-on, -ttu; -zii) fn gyermekkor, gyerekkor, gyermekség
lapsus||ai|gu (-jan, -gua; -goi) fn gyerekkor, gyermekkor, gyermekség
lapsu|t (-on, -ttu; -zii) fn 1. kisgyerek, kisgyermek; 2. kisfiú, fiúcska

latvien
lapš|u (-an, -ua; -oi) fn metélt, metélttészta
laŕk|u (-an, -ua; -oi) fn árusító bódé
laskemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn megoldás
laskend|u (-an, -ua; -oi) fn megoldás
laskenemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
csökkenés, lecsökkenés, süllyedés, lesüllyedés
laskenend|u (-an, -ua; -oi) fn csökkenés, lecsökkenés, süllyedés, lesüllyedés
laskevu|o (-n, -u; -tah); verb belefolyik, beleömlik, befolyik, beömlik; jogi ~u järveh a folyó a
tóba ömlik
lask|ie I (-en, -ou; -ietah) verb 1.
enged, megenged; 2. beenged, bebocsát; 3. kienged, kibocsát; 4.
szivattyúz
lask|ie II (-en, -ou; -ietah) verb csavar, sodor
lask|iekseh (-emmos, -ehes; -ietahes) refl verb belefolyik, torkollik
laski|n (-men, -ndu; -mii) fn kalkulátor, számológép
lasku (-n, -u; -loi) fn vminek a lenyugvása, vminek a lemenése
lasku||koneh (-en, -tu; -ii) fn kalkulátor, számológép
lasku||ta|ba (-van, -bua; -boi) fn művelet [matematikai]
lastu (-n, -u; -loi) fn forgács
laškistel|lakseh (-emmos, -ehes;
-lahes) refl verb lustálkodik, lustul, henyél, tunyul
lašk|u (-an, -ua; -oi) mn lusta, rest,
henye, tunya
lašku|s (-on, -ttu; -ksii) fn lustaság, tunyaság, restség
lazer (-an, -ua; -oi) fn lézer
lazer||printer|u (-an, -ua; -oi) fn lézernyomtató
lat|e (-tien, -ettu; -tieloi) fn padló
latinan rtlan mn latin; ~ kieli latin
nyelv
latiš|šu (-an, -šua; -šoi) fn lett
latviela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn lett
latviela|ine II (-zen, -stu; -zii) mn lett
latvien rtlan mn lett; ~ kieli lett
nyelv

Latvii
Latvi|i (-en, -edu) fn Lettország
lauč|ču (-an, -čua; -čoi) fn pad, lóca
la|udu (-vvan, -udua; -udoi) fn tábla
lauhk|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn
enyhe
lauk|ku I (-an, -kua; -koi) fn hagyma
lauk|ku II (-an, -kua; -koi) fn üzlet, bolt
laul|ua (-an, -au; -etah) fn dalol,
énekel
laut|tu (-an, -tua; -toi) fn tutaj
lav|a (-an, -ua; -oi) fn emelvény,
pódium
lebo||päiv|ü (-än, -iä; -ii) fn szabadnap, szünnap, pihenőnap
lebävü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn pihenés, üdülés
lebäv|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn pihenés,
üdülés
lebävö||ko|di (-in, -dii; -diloi) fn üdülő(ház)
legend|u (-an, -ua; -oi) fn legenda,
monda, hősmonda
legenduari|ne (-zen, -stu; -zii) mn
legendás
legitiimi|ne (-zen, -stü; -zii) mn legitim
leguali|ne (-zen, -stu; -zii) mn törvényes, legális
legualizesti hsz törvényesen, legálisan
lehm|ü (-än, -iä; -ii) fn tehén
lehmän||lih|a (-аn, -ua; -oi) fn marhahús
lehten||kan|du (-nan, -dua; -doi) fn
rügy
leht|et (-ien, -ii) plur fn lomb, lombozat, levélzet
leht|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn 1. falevél, levél; 2. lap, hírlap, újság
lehti||kirjuttelu (-n, -u; -loi) fn újságírás, publicisztika
lehti||kirjutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
újságírás, publicisztika
lehti||meč|čü (-än, -čiä; -čii) fn liget
lei|bü (-vän, -biä; -bii) fn kenyér
leibü||lauk|ku (-an, -kua; -koi) fn
kenyérbolt, péküzlet, pékség
leibü||muru (-n, -u; -loi) fn kenyérmorzsa
leibü||pala|ine (-zen, -stu; -zii) fn
pirítós, pirítóskenyér
leijon (-an, -ua; -oi) fn oroszlán
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leik|ata (-kuan, -kuau; -atah) verb 1.
kivág, kimetsz, levág, lemetsz; 2.
arat, learat; ~ata ruistu rozst (le-)
arat; 3. operál, műt, megoperál,
megműt
leikkav|o (-on, -uo; -oloi) fn aratás; ~on aigah aratási időben,
aratás idején
leikkavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn operáció, műtét
leik|ku (-an, -kua; -koi) fn öntözőkanna
leikkuaj|u (-an, -ua; -ii/-oi) in heveny
leik|kuo (-on, -kou; -otah) verb 1.
vág, levág, kivág; 2. gyalul, legyalul
leim|u (-an, -ua; -oi) fn nyomat, lenyomat
leitenant|u (-an, -ua; -oi) fn hadnagy
leivän||pasta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn pék
lekaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb mozog
lekahut|tua (-an, -tau; -etah) verb
mozdít, mozgat, megmozdít, elmozdít, megmozgat
lekarsv|u (-an, -ua; -oi) fn gyógyszer, orvosság
lek|kuo (-un, -kuu; -utah) verb 1.
mozog; 2. himbálózik, hintázik
lekut|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
mozdít, mozgat, megmozdít, elmozdít, megmozgat
lekut|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
mozdít, mozgat, megmozdít, elmozdít, megmozgat; 2. csóvál;
~tua händiä csóválja a farkát;
3. fenyeget, megfenyeget, fenyegetőzik; 4. hintáztat, himbál
lelu (-n, -u; -loi) fn játékszer, játék
lembi||lin|du (-nun, -duu; -duloi) fn
kedvenc
lembo|i (-in, -idu; -loi) fn ördög
lemik|äs (-kähän, -ästü; -kähii) mn
lápos, mocsaras, ingoványos
lendeli|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in szárnyas
len|diä (-nän, -däü; -netäh) verb 1.
repül, száll; 2. berepül vhová, beszáll; 3. felrepül, felszáll
len|do (-non, -duo; -doloi) fn repülőút, légiút

leviendü
lendo||azem|u (-an, -ua; -oi) fn repülőtér
lendoh||läht|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn
felrepülés, felszállás
lendoh||lähtö||paik|ku (-an, -kua;
-koi) fn repülőtér
lendo||koneh (-en, -tu; -ii) fn repülőgép
lendo||muk|ki (-in, -kii; -kiloi) fn
orsó [műrepülés]
lendo||pošt|u (-an, -ua; -ii) fn légiposta
lendo||voim|at (-ien, -ii) plur fn repülésügy, légügy
lendä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn repülő, pilóta
len|nellä (-delen, -delöü; -nelläh) verb
1. repül, száll; 2. kering, köröz
lennät|tiä (-än, -täü; -etäh) verb rohan, robog, száguld
leopard|u (-an, -ua; -oi) fn leopárd
leppei||sana|ine (-zen, -stu; -zii) mn
kedveskedő, szívélyes, gyöngéd
leppei||südämelli|ne (-zen, -stü;
-zii) mn lelki; ~ne rauhus lelki
nyugalom
lesk|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn özvegyasszony, özvegy [nő]; jiähä ~ekse megözvegyül [nő], özvegyen
marad [nő]
leski||ak|ku (-an, -kua; -koi) fn özvegyasszony, özvegy [nő]; jiähä
~akse megözvegyül [nő], özvegyen marad [nő]
le|ugu (-vvan, -ugua; -ugoi) fn áll
lev|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn széles,
tágas, terjedelmes
levei||hardie|ne (-zen, -stu; -zii) mn
vállas, szélesvállú
levend|iä (-än, -äü; -etäh) verb kiterjeszt; ~iä haldivuo kiterjeszti a hatalmat
leve|tä (-nen, -nöü; -täh) verb folytatódik, elnyúlik, tart vmeddig
levevü|s (-ön, -ttü; -zii) fn szélesség
levevüs||al|a (-an, -ua; -oi) fn szélességi kör
levevüs||ast|e (-ien, -ettu; -ieloi) fn
szélesség [földrajzi]
leviemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn terjedés, elterjedés
leviend|ü (-än, -iä; -öi) fn terjedés,
elterjedés

levitellä
levit|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
elterjeszt, terjeszt
levi|tiä (-en, -eü; -täh) verb terjed,
terjeng, elterjed
levit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb szétgöngyöl, kigöngyöl, szétterít, kiterít; ~tiä kouruhursti szőnyeget szétgöngyöl
levittä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn terjesztő
levittämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn terjesztés, elterjesztés
levi|tä (-en, -eü; -täh) verb 1. elér,
eljut; 2. szétterül
levitänd|ü (-än, -iä; -öi) fn terjesztés, elterjesztés
lev|o (-on, -uo; -oloi) fn tető, fedél
levo||kirpič|čü (-än, -čiä; -čöi) fn tetőcserép, cserép
le|vätä (-biän, -biäü; -vätäh) verb kipiheni magát, üdül
lib|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn csúszós, síkos
libo ksz vagy
libumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn nekifutás
lič|atakseh (-čuammos, -čahes; -atahes) refl verb bemászik ◊ ~atakseh süväimeh vkinek a bizalmába férkőzik
liččavu|o (-n, -u; -tah) verb behatol, benyomul [erőszakkal]
lieč|čie (-in, -čiü; -itäh) verb gyógyít, meggyógyít, kigyógyít
lieč|čiekseh (-immös, -čihes; -itähes)
refl verb gyógyul, meggyógyul,
kigyógyul
lieččimi|ne (-zen, -stu; -zii) fn gyógyítás, gyógykezelés, kezelés, kúra
lieč|e (-čien, -ettü; -čielöi) fn orvosság, gyógyszer
liečeh||miäräv|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn
recept, vény [orvosi]
lieče||kurs|u (-an, -ua; -oi) fn gyógykúra
lieče||ti|edo (-ijon, -eduo; -edoloi)
fn orvostudomány
lieče||tiijolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
orvostudományi
liečind|ü (-än, -iä; -öi) fn gyógyítás, kezelés, gyógykezelés, kúra
lieǯu (-n, -u; -loi) fn hinta
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lieǯu|o (-n, -u; -tah) verb hintázik,
himbálózik
lieǯut|tua (-an, -tau; -etah) verb hintáztat, himbál
liehu|o (-n, -u; -tah) verb lobog, lebeg, leng, lengedez
liehut|tua (-an, -tau; -etah) verb felborzol
liekeht|iä (-än, -äü; -etäh) verb lobog, lángol
liek|ki (-in, -kii; -kilöi) fn láng
lie|mi (-men, -ndü; -mii) fn 1. leves; 2. erőleves, húsleves; 3. halleves
liestü|ö (-n, -ü; -täh) verb felbomlik
lievend|iä (-än, -äü; -etäh) verb csillapít, lecsillapít; ~iä kibuu fájdalmat csillapít
liev|ü (-än, -iä; -ii) mn gyenge, enyhe; ~ü savuine gyenge füst
lift|u (-an, -ua; -oi) fn lift
ligahi|ne (-zen, -stu; -zii) mn piszkos, mocskos
liga||kuu (-n, -du; -loi) fn október
ligavu|o (-n, -u; -tah) verb összepiszkolódik, bepiszkolódik, öszszemocskolódik, bemocskolódik
ligavut|tua (-an, -tau; -etah) verb
összepiszkol, bepiszkol, összemocskol, bemocskol
lih|a (-an, -ua; -oi) fn hús
lihaksek|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn izmos
liha||lie|mi (-men, -ndü; -mii) fn
húsleves
lihan||pilkoi||mellič|čü (-än, -čiä;
-čöi) fn húsdaráló
liha||pal|a (-an, -ua; -oi) fn hússzelet
liha||rok|ku (-an, -kua; -kii) fn húsleves
liha|s (-ksen, -stu; -ksii) fn izom
liha||suup|pu (-an, -pua; -pii) fn húsleves
lihav|u (-an, -ua; -ii) mn kövér
lihavu|o (-n, -u; -tah) verb testesedik, kövéredik
lihavu|s (-on, -ttu; -zii) fn kövérség
liideh (-en, -tü; -ii) fn délkelet
lii|diä (-jän, -däü; -jetäh) verb könynyedén halad
liig|a (-an, -ua; -oi) fn liga [sport];
enzimäine ~a első liga

liipukkaine
lii|gu (-jan, -gua; -goi) mn felesleges ◊ ~gua sanomattah további beszéd nélkül
liigua hsz túlságosan, túl
liijakse hsz túlságosan, túl
liijan hsz túlságosan, túl
liijan||tark|u (-an, -ua; -oi) mn pontoskodó, aprólékoskodó, pedáns
lii|jellä (-delen, -delöü; -jelläh) verb
könnyedén halad
liijoit|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
túloz, eltúloz
liijoittelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
túlzás
liijoittelend|u (-an, -ua; -oi) fn túlzás
liijoittelu (-n, -u; -loi) fn túlzás
liiju|s (-ksen, -stu; -ksii) fn túlterhelés, túlterheltség
liikaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb mozdul, megmozdul, mozog
liikahtu|o (-n, -u; -tah) verb meghatódik, megindul
liikahut|tua (-an, -tau; -etah) verb
mozgat
liik|eh (-kehen; -ehtü; -kehii) verb
mozgás
liikehti|e (-n, -ü; -täh) verb jár
liikkumattah hsz mozdulatlanul
liikkumi|ne (-zen, -stu; -zii) verb
mozgás
liik|kuo (-un, -kuu; -utah) verb 1.
mozog; 2. erjed, forr [bor]
liikund|u (-an, -ua; -oi) verb mozgás
liikundu||kuľtuur|u (-an, -ua; -oi)
fn testnevelés, testedzés, sport
liikutand|u (-an, -ua; -oi) fn ringatás, elringatás
liikut|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
mozdít, megmozdít, mozgat, megmozgat
liikut|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
mozdít, megmozdít, mozgat, megmozgat; 2. ringat, elringat; 3. hintáztat, himbál
liili|i (-en, -edü; -elöi) fn liliom
liini|i (-en, -edü; -elöi) fn vonal
[közlekedési], viszonylat
liipoi||lindu|ine (-zen, -stu; -zii) fn
pillangó, lepke
liipukka|ine (-zen, -stu; -zii) fn pillangó, lepke

liipukku
liipuk|ku (-an, -kua; -koi) fn pillangó, lepke
liiri|ne (-zen, -stü; -zii) mn lírai
liišit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb juttat
liit|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
hozzácsatol, hozzátold
liit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb 1. felvesz [szervezetbe], beiktat, bekapcsol [tevékenységbe]; 2. feltölt [kiegészít]
liit|to (-on, -tuo; -toloi) fn szövetkezés, szövetség, liga; Aruabiimualoin Liitto Arab Liga; kirjuttajien ~to írószövetség
liittüm|ü (-än, -iä; -ii) fn koalíció
liittümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn belépés [szervezetbe]
liitünd|ü (-än, -iä; -öi) fn belépés
[szervezetbe]
liit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh) verb 1. csatlakozik, bekapcsolódik; ~tüö ruadoh bekapcsolódik a munkába;
2. feltöltődik [kiegészül]; 3. belép [szervezetbe]
liittämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn egyesítés
liitänd|ü (-än, -iä; -öi) fn egyesítés
liiveil|lä (-en, -öü; -läh) verb kering, köröz
liivilä|ine I (-zen, -stü; -zii) fn lív
liivilä|ine II (-zen, -stü; -zii) mn lív
lijak|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
piszkos, mocskos
lijast|ua (-an, -au; -etah) verb piszkol, bepiszkol, összepiszkol, öszszeken, összemocskol, bemocskol
lijastu|o (-n, -u; -tah) verb összepiszkolódik, bepiszkolódik, öszszemocskolódik, bemocskolódik
lijendand|u (an, -ua; -oi) fn fejlesztés, kifejlesztés
likvidiiruičend|u (-an, -ua; -oi) fn
megszüntetés, felszámolás, likvidálás
likvidiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
megszüntet, felszámol, likvidál
limiit|tu (-an, -tua; -toi) fn határérték, limit
limon (-an, -ua; -oi) fn citrom
limon||puu (-n, -du; -loi) fn citromfa
limonuad|u (-an, -ua; -oi) fn limonádé, citromlé
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lin|du (-nun, -duu; -duloi) fn madár
lineino|i (-in, -idu; -loi) fn vonal
[közlekedési], viszonylat
lingvistiek|ku (-an, -kua; -koi) fn
nyelvészet, nyelvtudomány
lingvisti|ne (-zen, -stü; -zii) mn nyelvészeti, nyelvtudományi
lingvist|u (-an, -ua; -oi) fn nyelvész
linnala|ine (-zen, -stu; -zii) mn városi
linnan||nellik|kö (-ön, -küö; -kölöi)
fn városnegyed, lakónegyed, negyed
linnan||ümbärist|ö (-ön, -üö; -ölöi)
fn városkörnyék, előváros
linnoin||keski|ne (-zen, -stü; -zii)
mn távolsági, városközi
linnoin||väli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
távolsági, városközi
linn|u (-an, -ua; -oi) fn 1. város; 2.
vár
linnun||poiga|ine (-zen, -stu; -zii)
fn fióka, madárfióka
linnun||rada||kun|du (-nan, -dua;
-dii) fn tejútrendszer, galaktika
linz|u (-an, -ua; -oi) fn nagyítólencse,
nagyítóüveg, nagyító, lupe
lip|as (-pahan, -astu; -pahii) fn fedeles láda
lip|ata (-puan, -puau; -atah) verb
pislant, hunyorít
lipet|tiä (-än, -täü; -etäh) verb pislog, hunyorgat
lip|pu (-un, -puu; -puloi) fn 1. jegy,
belépőjegy; 2. jegy, menetjegy;
3. cédula, cetli; 4. szelvény
lippu|ine (-zen, -stu; -zii) fn cédula, cetli
lipun||müöj|ü (-än, -iä; -ii) fn jegyárus, jegypénztáros
lis|ei (-ien, -iedü; -ielöi) fn líceum,
középiskola
list|u (-an, -ua; -oi) fn 1. lap, papírlap; 2. ív, papírív
liže|tä (-nen, -nöü; -täh) verb nő,
megnő, növekszik, megnövekszik,
felnő, felnövekedik
ližiämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn hozzáadás, kiegészítés, pótlás
ližiänd|ü (-än, -iä; -öi) fn hozzáadás, kiegészítés, pótlás
liž|ä (-än, -iä; -ii) fn 1. pótlék; 2.
toldalék, pótlás, kiegészítés

livestüö
ližäil|lä (-en, -öü; -läh) verb hozzátesz
ližäkse (+ gen) nu kívül vmin
ližä||maks|o (-on, -uo; -oloi) fn fizetés-kiegészítés, bérpótlék
ližät|eh (-tehen, -ehtü; -tehii) fn köret, körítés, garnírung
liž|ätä (-iän, -iäü; -ätäh) verb 1. hozzáad, kiegészít, pótol, hozzátesz;
2. feltölt [kiegészít]; 3. növel, gyarapít; 4. árat emel; 5. ráerősít,
megerősít
ližät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn
hiábavaló
ližävümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn növekedés, gyarapodás
ližävünd|ü (-än, -iä; -öi) fn növekedés, gyarapodás
ližävü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn gyarapítás, növelés
ližävü|ö (-n, -ü; -täh) verb növekszik, megnövekszik, gyarapodik
ližäv|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn összeadás
literatuuran||ti|edo (-ijon, -eduo;
-edoloi) fn irodalomtudomány
literatuur|u (-an, -ua; -oi) fn 1. irodalom; 2. (szak)irodalom
literuator (-an, -ua; -oi) fn író, irodalmár
litous|su (-an, -sua; -soi) fn litván
litrahi|ne (-zen, -stu; -zii) fn literes
litr|u (-an, -ua; -oi) fn liter
liturgi|i (-en, -edu; -eloi) fn liturgia
liturgii||sluužb|u (-an, -ua; -ii) fn mise, istentisztelet
litvala|ine I (-zen, -stu; -zii) fn litván
litvala|ine II (-zen, -stu; -zii) mn 1.
litvániai; 2. litván
litvan rtlan mn 1. litvániai; 2. litván; ~ kieli litván nyelv
Litv|u (-an, -ua) fn Litvánia
li|ugu (-vvun, -uguu; -uguloi) mn 1.
lejtős; ~vvut rannat lejtős partok; 2. lankás
li|uguo (-vvun, -uguu; -vvutah) verb
úszik
liugu||pordah|at (-ien, -ii) plur fn
mozgólépcső
livestü|ö (-n, -ü; -täh) verb elveszti az egyensúlyát, elcsúszik

livistä
livi|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb csúszik, siklik
li|vota (-guon, -guou; -votah) verb
átázik, átnedvesedik
livot|tua (-an, -tau; -etah) verb nedvesít, átnedvesít, megnedvesít
livund|u (-an, -ua; -oi) fn nekifutás
livvin I rtlan mn lív; ~ kieli lív
nyelv
livvin II rtlan mn livvi; ~ murreh
livvi nyelvjárás / nyelvváltozat
liügilä|ine (-zen, -stü; -zii) fn livvi
liäkäri (-n, -i; -löi) fn doktor, orvos
liäkärin rtlan mn orvosi; ~ tarkastus orvosi vizsgálat; ~ abu orvosi segítség
liäž|ü (-än, -iä; -ii) fn tócsa, pocsolya
loǯi|sta (-zen, -zou; -stah) verb ricsajozik, lármázik
loǯizi|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in zajos
loǯu (-n, -u; -loi) fn hangos beszéd
loglot|tua (-an, -tau; -etah) verb fecseg, cseveg
lohk|ata (-uan, -uau; -atah) verb tör,
széttör, aprít, vág, szétvág; ~ata
puolekkai darabokra vág / tör /
aprít
lohke|ta (-nen, -nou; -etah) verb hasad, széthasad, törik, széttörik
lohk|o (-on, -uo; -oloi) fn terület, táj
loimu (-n, -u; -loi) fn láng
loisk|ua (-an, -au; -etah) verb lubickol, pancsol
loista|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in csillogó, ragyogó, tündöklő
loist|o (-on, -uo; -oloi) fn fénylés,
csillogás, ragyogás
loisto||keh|ä (-än, -iä; -ii) fn dicsfény
loist|ua (-an, -au; -etah) verb csillog, ragyog, tündöklik
loitoči hsz távol, távolban, messze
loitokse hsz távolra, távolba, meszszire
loitombakse kf hsz tovább, távolabb
loitombi kf hsz távolabb, messzebb
loitos hsz távolba, távolra, messzire
loit|ota (-tonen, -tonou; -otah) verb
távolodik, eltávolodik
loittohu|s (-on, -ttu; -zii) fn 1. távolság, távol, messzeség; 2. táv
loitto|ine (-zen, -stu; -zii) mn 1.
messzi, távoli [térben]; 2. távoli [átv]; ~ine rodńu távoli ro-
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kon; 3. távoli [időben], további,
későbbi
loitton hsz távol, a távolban, messze
loittonsah hsz messzire, távolba
loittožu|s (-on, -ttu; -ksii) fn 1. távolság, távol, messzeség; 2. táv
lokomotiiv|u (-an, -ua; -oi) fn mozdony
lokuator (-an, -ua; -oi) fn lokátor
lom|a I (-an, -ua; -ii) fn feszítővas
lom|a II (-an, -ua; -ii) fn 1. szünidő, vakáció; 2. szabadság, szabadságolás; ~an aigah szabadság
idején / alatt; lapsensuandu~a
szülési szabadság
lom|at (-ien, -ii) plur fn szünidő, vakáció
lomineh (-en, -tu; -ii) fn dörgés, dörej, robaj
lomu (-n, -u; -loi) fn bútor
lomu|t (-loin, -loi) plur fn cucc, holmi
lopend|u (-an, -ua; -oi) fn elvégzés,
végrehajtás, befejezés
loppemat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn befejezetlen
loppemattah hsz szakadatlanul, folyamatosan, állandóan
loppemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn végrehajtás, kivitelezés, teljesítés; ruavon ~ne a munka kivitelezése
lop|pie (-en, -pou; -pietah) verb 1.
befejez, bevégez; ~pie ruado befejezi / bevégzi a munkát; 2. abbahagy, megszakít; ~pie tabakan
poltamine / kurimine abbahagyja a dohányzást
lop|piekseh (-emmos, -pehes; -pietahes) refl verb befejeződik, véget ér, bevégződik
lop|pu (-un, -puu; -puloi) fn vég,
befejezés, finis, hajrá
loppu||iäni||so|bu (-vun, -buu; -buloi) fn rím
loppu||kil|bu (-van, -bua; -boi) fn
döntő, finálé [sport]
loppumato|i (-toman, -tomua; -tomii) mn folytonos, örökös, vég
nélküli
loppumattah hsz folytonosan, örökösen, vég nélkül
loppumattomasti hsz folytonosan,
örökösen, vég nélkül

louhindu
loppumattomu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
végtelen, végtelenség; muailman
~s a világegyetem végtelensége
lop|puo (-un, -puu; -utah) verb befejeződik, végződik, véget ér
loppu||oz|a (-an, -ua; -ii) fn finálé
[zene]
loppu||palk|u (-an, -ua; -oi) fn végkielégítés; suaha ~u végkielégítést kap
loppu||tulo|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
összeg, végösszeg, végeredmény
lopukse hsz végre, végül, végezetül
lopulli|ne (-zen, -stu; -zii) mn végleges, végső, végérvényes
lopund|u (-an, -ua; -oi) fn befejeződés
losni|e (-n, -u; -tah) verb csillog, ragyog, fénylik
loškahut|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb kopog, kopogtat, koppan,
dobog, csattog
loškahut|tua (-an, -tau; -etah) verb
csattant, dobbant, koppant
loškot|tua (-an, -tau; -etah) verb világít, fénylik, fényt áraszt
loškotu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn ragyogás, fénylés, csillogás
lošku (-n, -u; -loi) fn ütés, csapás
lošk|ua (-an, -au; etah) verb kopog,
kopogtat, koppan, dobog, csattog
loškut|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
ütöget, vereget
loškut|tua (-an, -tau; -etah) verb üt,
ver
loškutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn kopogás, kopogtatás, koppanás, dobogás, csattogás
lotar|ei (-ien, -iedü; -ieloi) fn sorsjáték, szerencsejáték
lot|o (-on, -uo; -oloi) fn lottó; kižata ~oh lottózik
lougiеk|ku (-an, -kua; -koi) fn logika
lougielli|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1.
logikai; 2. logikus
louhi|e (-n, -u; -tah) verb bányászik, kibányászik
louhimi|ne (-zen, -stu; -zii) fn bányászás
louhim|o (-on, -uo; -oloi) fn fejtés
[bányászat]
louhind|u (-an, -ua; -oi) fn bányászás

loukko
louk|ko (-on, -kuo; -koloi) fn luk,
lyuk
loukko|ine (-zen, -stu; -zii) fn kukucskáló [ajtón]
loukok|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
1. lukas, lyukas; 2. lukacsos, lyukacsos
loukut|tua (-an, -tau; -etah) verb tilol
louna|ine (-zen, -stu; -zii) mn délnyugati
loun|as (-uan, -astu; -ualoi) fn
délnyugat
loun|at (-uan, -attu; -ualoi) fn uzsonna
louzung|u (-an, -ua; -oi) fn jelszó,
jelmondat, lózung
louž|a (-an, -ua; -ii) fn páholy
lua|die (-jin, -diu; -jitah) verb 1. sodor, csavar; 2. előterjeszt; 3. kibocsát, forgalomba hoz; 4. termel,
gyárt, legyárt; 5. végrehajt, kivitelez, teljesít; 6. csinál, tesz, végez vmit, készít, megcsinál, elkészít; 7. megalakít; 8. rendez, megrendez; ~die bualu bált rendez
luadi|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn szerző
luadimi|ne (-zen, -stu; -zii) fn végrehajtás, kivitelezés, teljesítés
lua|du (-vun, -duu; -duloi) fn minőség, fajta
luageri (-n, -i; -loi) fn tábor
luajind|u (-an, -ua; -oi) fn végrehajtás, kivitelezés, teljesítés
luajitteli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
konstruktőr, tervező
luajitut|tua (-an, -tau; -etah) verb
rendel, megrendel
luaki|ta (-čen, -ččou; -tah) verb lakkoz
luakit|tu (-un, -tuu; -tuloi) in lakkozott
luak|ku (-an, -kua; -koi) fn lakk
luaskav|u (-an, -ua; -ii) in kedveskedő, szívélyes, gyöngéd
luav|u (-an, -ua; -oi) fn láva
lu|ba (-van, -bua; -bii) fn engedély,
rendelkezés
lugemat|oi (-toman, -tomua; -tomii)
szn számtalan
lugemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1. olvasás; 2. olvasmány
lugemist|o (-on, -uo; -oloi) fn szöveggyűjtemény
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lu|gie (-ven, -gou; -gietah) fn 1. olvas, elolvas; 2. számol, megszámol; 3. kiszámít, kiszámol
lu|giekseh (-vemmos, -gehes; -gietahes) refl verb számol vhányasával
lugiettav|u (-an, -ua; -ii) fn olvasmány
lugi|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn olvasó
lu|gu (-vun, -guu; -guloi) fn 1. szám;
2. fejezet
luguh||otand|u (-an, -ua; -oi) fn
számbavétel
luguh||ottami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
számbavétel
luguh||ot|to (-on, -tuo; -toloi) fn
számbavétel
lugu||jouk|ko (-on, -kuo; -koloi) fn
helyi érték [matematika]
lugu||miärü (-n, -ü; -löi) fn 1. menynyiség; 2. létszám; rahvahan ~
népességszám, lélekszám
luht|u (-an, -ua; -ii) fn tócsa, pocsolya
luiskaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb elmozdul, kimozdul
luiskahtu|o (-n, -u; -tah) verb elmozdul, kimozdul
luisk|ua (-an, -au; -etah) verb csúszik, siklik
luistelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
korcsolyázás
luistelend|u (-an, -ua; -oi) fn korcsolyázás
luistelik|ko (-on, -kuo; -koloi) fn
korcsolyapálya, jégpálya
luistel|la (-en, -ou; -lah) verb korcsolyázik
luistelu (-n, -u; -loi) fn korcsolyázás
luistim|et (-ien, -ii) plur fn korcsolya
luist|ua (-an, -au; -etah) verb csúszik, siklik
luj|a (-an, -ua; -ii) mn 1. szilárd, erős; 2. ép, sértetlen; 3. heves, viharos; ~a tuuli heves / viharos szél
lujah hsz erősen
luja||luondo|ine (-zen, -stu; -zii) mn
szilárd, ellenálló
luj|ata (-uan, -uau; -atah) verb megerősít, igazol, bizonyít

lunnastua
lujavu|s (-on, -ttu; -zii) fn ellenállás [fizika]
lujendami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
megerősítés, megszilárdítás
lujendand|u (-an, -ua; -oi) fn megerősítés, megszilárdítás
lujend|ua (-an, -au; -etah) verb megerősít, megszilárdít
lujendu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn megerősítés, megszilárdítás
lujenеmi|ne (-zen, -stu; -zii) fn megerősödés, megszilárdulás
lujenеnd|u (-an, -ua; -oi) fn megerősödés, megszilárdulás
luje|ta (-nen, -nou; -tah) verb erősödik, megerősödik, szilárdul,
megszilárdul
lujitand|u (-an, -ua; -oi) fn megerősítés, megszilárdítás
lujittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn megerősítés, megszilárdítás
lujit|tua (-an, -tau; -etah) verb erősít, odaerősít, rögzít, odarögzít
lujit|tuo (-un, -tuu; -utah) verb meggyőződik, megbizonyosodik
lujitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn megerősítés, megszilárdítás
luju|s (-on, -ttu; -zii) fn ellenállás
[fizika]
luki|ta (-čen, -ččou; -tah) verb zár,
bezár
ľuks|u (-an, -ua; -oi) fn luxus
lu|mi (-men, -ndu; -mii) fn hó; ~ndu
panou esik a hó, hull a hó, havazik
lumi||kello|ine (-zen, -stu; -zii) fn
hóvirág
lumik|ko (-on, -kuo; -koloi) fn menyét
lumi||mürskü (-n, -ü; -löi) fn hóvihar, hófúvás
lumi|ne (-zen, -stu; -zii) mn havas
lumi||uk|ko (-on, -kuo; -koloi) fn
hóember
lum|ota (-uon, -uou; -otah) verb elbűvöl, megigéz
lumovutta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in
elbűvölő, elragadó
lumovut|tua (-an, -tau; -etah) verb
lenyűgöz
lunnast|ua (-an, -au; -etah) verb
vmire méltónak / megfelelőnek
bizonyul, beválik

luo
luo (+ gen) nu 1. mellett, -nál, -nél;
2. -hoz, -hez, -höz
luo|buo (-vun, -buu; -vutah) verb
lemond vmiről
luodeh (-en, -tu; -ii) fn északnyugat
luodehi|ne (-zen, -stu; -zii) mn északnyugati
luok|ku (-an, -kua; -kii) fn osztály
[iskolai közösség]
luomis||rua|do (-von, -duo; -doloi)
fn alkotás, megalkotás, teremtés,
megteremtés
luondehelli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
jellemző
luon|dо (-non, -duo; -doloi) fn természet [élővilág]
luondo||kuv|a (-an, -ua; -ii) fn tájkép, természetábrázolás
luon|neh (-dehen, -nehtu; -dehii) fn
természet, jellem, karakter
luonnolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1.
természetes; ~ne surmu természetes halál; ~ne azendo természetes testtartás; 2. természeti
luonnon||ti|edo (-ijon, -eduo; -edoloi) fn 1. biológia; 2. természettudomány
luonnon||tiedä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
fn 1. biológus; 2. természettudós,
természetkutató, természetbúvár
luonnon||tutki|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn 1. biológus; 2. természettudós,
természetkutató, természetbúvár
luonnon||voim|at (-ien, -ii) plur fn
őserő, természeti erő(k)
luotettav|u (-an, -ua; -ii) mn megbízható
luotta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) mn hiszékeny
luottamattomu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
bizalmatlanság
luottamu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn remény, reménység
luottamus||lip|pu (-un, -puu; -puloi)
fn nyugta, elismervény
luottavukselli|ne (-zen, -stu; -ksii)
mn bizalmas, bizalmi
luottavu|s (-on, -ttu; -ksii) fn bizalom
luot|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
megbízik vkiben / vmiben; 2. hisz,
elhisz vkinek vmit; 3. remél, reménykedik

132
luovut|tua (-an, -tau; -etah) verb
átad
ľustr|u (-an, -ua; -oi) fn csillár
luzik|ku (-an, -kua; -koi) fn kanál
luteransoin rtlan mn lutheránus,
evangélikus; ~ kirikkö lutheránus / evangélikus egyház
luterans|u (-an, -ua; -oi) fn lutheránus, evangélikus
luu (-n, -du; -loi) fn csont
ľuulitand|u (-an, -ua; -oi) fn ringatás, elringatás
ľuulit|tua (-an, -tau; -etah) verb ringat, elringat
luvalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn megengedett, engedélyezett
luvan||ala|ine (-zen, -stu; -zii) mn
megengedett, engedélyezett
luvan||andami|ne (-zen, -stu; -zii)
fn engedély, engedélyezés
luvan||an|do (-non, -duo; -doloi) fn
engedély, engedélyezés
luvan||annand|u (-an, -ua; -oi) fn
engedély, engedélyezés
luvat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn
megengedhetetlen, tűrhetetlen
luvend|u (-an, -ua; -oi) fn olvasás
luvendu||kniig|u (-an, -ua; -oi) fn
olvasókönyv
luvet|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
leltároz, összeír
luvettelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
számolás, számlálás, sorolás, felsorolás
luvettelend|u (-an, -ua; -oi) fn számolás, számlálás, sorolás, felsorolás
luvettelu (-n, -u; -loi) fn 1. jegyzék, 2. táblázat; 3. katalógus
lu|vva (-on, -ou; -vvah) verb teremt, megteremt, alkot, megalkot
lühend|iä (-än, -äü; -etäh) verb rövidít, megrövidít
lühe|tä (-nen, -nöü; -eäh) verb lerövidül, megrövidül
lühü|t (-ön, -ttü; -zii) mn rövid;
~ökse aigua rövid időre
lühüt||mieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
szeleskedő, szeles, szeleburdi
lühüt||viiva|ine (-zen, -stu; -zii) fn
kötőjel
lühüöh hsz röviden, tömören
lühüösti hsz röviden, tömören

lähestüttiä
lük|kie (-in, -kiü; -itäh) verb 1. dob,
eldob, vet, elvet, hajít, elhajít; 2.
dobálózik, hajigál
lükkiämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn leadás, átadás, passzolás, passz
lükkiänd|ü (-än, -iä; -öi) fn vetés,
hajítás, lökés, dobás [sport]
lük|kü (-ün, -küü; -külöi) fn 1. jólét; 2. szerencse, jósors
lükük|äs (-kähän, -ästü; -kähii) mn
sikeres, szerencsés
lük|ätä (-kiän, -kiäü; -ätäh) verb 1.
dob, hajít, vet, beledob, belehajít, belevet, átdob, áthajít, átvet,
rádob, ráhajít, rávet; ~ätä kivi
vedeh követ hajít / dob a vízbe;
2. kivisz, elvisz
lüö|dü (-vün, -düü; -dülöi) in vert,
megvert, elvert
lüönd|ü (-än, -iä; -ii) fn óraütés
lüps|iä (-än, -äü; -etäh) verb megfej, fej
lüpsä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn fejőnő, fejőgulyás
lüpsänd|ü (-än, -iä; -öi) fn fejés
lü|vvä (-ön, -öü; -vväh) verb 1. megver, elver; 2. bever, beüt; 3. leüt; 4.
szétszakít, széttép, szétszaggat
läbi I hsz egyfolytában, megállás
nélkül
läbi II (+ iness) prep át, keresztül;
kuuluu ~ seinäs hallható a falon át / keresztül
läbi||aj|o (-on, -uo; -oloi) fn átjárás,
áthajtás, átkelés
läbi||leikkavu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn szelvény, metszet, profil
läbi||men|o (-on, -uo; -oloi) fn átjárás, áthaladás
läbi||meno||koht|u (-an, -ua; -ii) fn
átjáró, átkelő
läbi||nägü|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in
átlátszó, áttetsző
läbi||piäzemät|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii) mn áthatolhatatlan; ~öi
suo áthatolhatatlan mocsár
läbi||piäzendü||koht|u (-an, -ua; -ii)
fn átjáró, átkelő
lähembä kf hsz közelebb
lähend|iä (-än, -äü; -etäh) verb tömörít, összetömörít
lähestüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
közelebb hoz magához

lähetüsti
lähetüsti hsz közel [egymáshoz]
lähevü|s (-ön, -ttü; -zii) fn közelség
lähil I hsz közel [hol], közelben
lähil II (+gen) nu vminek a közelében, közel vmihez
lähimä|ine (-zen, -stü; -zii) mn legközelebbi
lähi|n (-män, -miä; -mii) ff mn legközelebbi
lähi|ne (-zen, -stü; -zii) mn közeli
lähtemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn irányítás, elirányítás, kiküldés, kirendelés, kivezénylés
lähtend|ü (-än, -iä; -öi) fn irányítás, elirányítás, kiküldés, kirendelés, kivezénylés
lähtendü||ver|äi (-iän, -iädü; -iälöi)
fn kijárat
läht|ie (-en, -öü; -ietäh) verb 1. kimegy, elmegy, kijön, eljön vhonnan, távozik; 2. hullik, kihullik
[szőr]; 3. mozdul, megmozdul,
elmozdul; 4. kivándorol, emigrál
läht|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn kivándorlás, emigráció
lähtö||dorog|u (-an, -ua; -oi) fn kivezető út, kiút; linnan ~u a városból kivezető út
lähtö||koht|u (-an, -ua; -ii) fn rajthely, starthely
lähtö||tie (-n, -dü; -löi) fn kijárat, kivezető út, kiút
lähü|s (-ön, -ttü; -zii) fn közelség
lähä|ine (-zen, -stü; -zii) mn közeli; ~ine oma közeli rokon
lähäl I hsz közel [hol], közelben
lähäl II (+gen) nu vminek a közelében, közel vmihez
lähäle I hsz közel [hová], közelre
lähäle II (+gen) nu vminek a közelébe, vmihez közel [hová]
lähän hsz közel, közelben
läik|küö (-ün, -küü; -ütäh) verb lötyög [folyadék]
läiküt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb kilöttyint, kiönt
läikähüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
lubickol, pancsol
läim|iä (-än, -äü; -etäh) verb csillog, ragyog, fénylik
läimähtel|lä (-en, -öü; -läh) verb
fellángol, fellobban, meggyullad,
kigyullad
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läimäht|iäkseh (-ämmös, -ähes; -etähes) refl verb fellángol, fellobban, kigyullad, meggyullad
läimähtü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn csillogás, ragyogás
läimänd|ü (-än, -iä; -öi) fn csillogás, ragyogás
läiskahüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
lubickol, pancsol
läisk|iä (-än, -äü; -etäh) verb lubickol, pancsol
läiskähtü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn kisülés [fizika]
läm|büö (-mün, -büü; -mütäh) verb
hajlik, elhajlik, meghajlik, görbül, elgörbül, meggörbül
läm|bö (-mön, -büö; -bölöi) fn 1.
hő; 2. hőség; 3. hőfok, hőmérséklet
lämbö||mittari (-n, -i; -loi) fn hőmérő
lämbö||til|a (-an, -ua; -oi) fn hőfok,
hőmérséklet
lämme|tä I (-nen, -nöü; -täh) verb
felhevül, felmelegszik, megmelegszik
läm|metä II (-benen, -benöü; -metäh) verb felmelegedik, felhevül
lämm|in I (-än, -iä; -ii) fn meleg
lämm|in II (-än, -iä; -ii) mn 1. meleg; 2. enyhe; ~in talvi enyhe
tél
lämmit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
melegít, megmelegít, felmelegít
lämmittämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
fűtés, tüzelés
lämmitü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn fűtés
lämmitüs||batar|ei (-ien, -iedu;
-ieloi) fn zseblámpaelem, elem
[elektromos], telep [elektromos]
läm|mitä (-bien, -bieü; -mitäh) verb
1. melegedik, melegszik, felmelegedik, felmelegszik; 2. sütkérezik; ~mitä päivüpastozel sütkérezik a napon, napozik
lämmitänd|ü (-än, -iä; -öi) fn fűtés, tüzelés
lämmüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
1. görbít, elgörbít, meggörbít, hajlít, elhajlít, meghajlít; 2. rábeszél, rábír vmire
läpet|tiä (-än, -täü; -etäh) verb csillog, ragyog, fénylik

löülü
läpettä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in csillogó, ragyogó
läpetü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn csillogás, ragyogás
läs hsz körülbelül, mintegy; ~ sadua hengie körülbelül száz ember / fő
läski (-n, -i; -löi) fn szalonna, kövérje
läži|e (-n, -ü; -täh) verb betegeskedik, beteg
läži|i I (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn beteg
läži|i II (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in beteg
läžind|ü (-än, -iä; -öi) fn betegség,
kór, baj [testi]
läžindü||lip|pu (-un, -puu; -puloi)
fn beteglap, kórlap
läživümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn megbetegedés
läživündü (-än, -iä; -öi) fn megbetegedés
läživü|ö (-n, -ü; -täh) verb megbetegszik
lökästü|ö (-n, -ü; -täh) verb fullad,
fulladozik, megfullad ◊ läkehtüö nagroh fulladozik / megfullad a nevetéstől
lököt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb lángol, lobog
löpšö|i (-in, -idü; -löi) fn béka
lövvänd|ü (-än, -iä; -öi) fn megtalálás
lö|üdiä (-vvän, -üdäü; -vvetäh) verb
felfedez, rábukkan, megtalál, rájön
lö|üdüö (-vvün, -üdüü; -vvütäh) verb
előfordul, található, akad, van vmiből
löüdämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn megtalálás
lö|üdö (-vvön, -üdüö; -ölöi) fn 1.
felfedezés, találmány; 2. megtalálás
löühk|iä (-än, -äü; -etäh) verb dicsekedik, dicsekszik
löühäht|iäkseh (-ähes; -etähes) refl
verb szaglik, illatozik, szaga van,
illata van, szagot áraszt, illatot
áraszt
löülü (-n, -ü; -löi) fn gőz [gőzfürdőben]
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mačtu

M
mačt|u (-an, -ua; -oi) fn árboc
madal (-an, -ua; -oi) mn 1. sekély;
~ jogi sekély folyó; 2. alacsony
madalači hsz lent, lenn, alul
madalah hsz alacsonyan
madalal hsz alacsonyan
ma|do (-von, -duo; -doloi) fn kígyó
mado|ine (-zen, -stu; -zii) fn féreg,
kukac, pondró
maďuaran rtlan mn magyar; ~
kieli magyar nyelv
maďuar|u (-an, -ua; -oi) fn magyar
magavo||perti (-n, -i; -löi) fn hálószoba
magavo||sij|a (-an, -ua; -oi) fn ágy,
fekhely
mag|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn ízes,
ízletes, jóízű; ~ei süömine jóízű / ízletes étel
magieloin||valmista|i (-jan, -jua;
-jii/-joi) fn cukrász
magniet|tu (-an, -tua; -toi) fn mágnes
magnitofon (-an, -ua; -oi) fn magnetofon
ma|gu (-vun, -guu; -guloi) fn íz [érzet]; kargei ~gu keserű íz ◊ olla ~vus kellemes, jóleső; piästä
~guh kedvet kap vmire
mah|a (-an, -ua; -oi) fn gyomor
mahinati|i (-en, -edu; -eloi) fn mesterkedés, machináció
maht|o (-on, -uo; -oloi) fn esély,
kilátás, sansz
mai|do (-jon, -duo; -doloi) fn tej
maido||ast|ii (-ien, -ettu; -ieloi) fn
tejeskanna, tejesedény
maido||ham|mas (-bahan, -mastu;
-bahii) fn tejfog
maijok|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn 1. tejes; 2. tejelő; ~as lehmü tejelő tehén
maik|ku (-an, -kua; -koi) fn trikó,
mez
maineh (-en, -tu; -ii) fn hírnév, ismertség
mainehik|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn híres, neves, nevezetes
majoniez|u (-an, -ua; -oi) fn majonéz; saluattu ~anke majonézes saláta

makaron|at (-oin, -oi) plur fn makaróni
makedons|u (-an, -ua; -ii) fn macedón
makedounien rtlan mn macedón;
~ kieli macedón nyelv
makiet|tu (-an, -tua; -toi) fn modell, makett
maksamat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn ingyenes, díjmentes
maksami|ne (-zen, -stu; -zii) fn kifizetés, megfizetés, fizetés
maksand|u (-an, -ua; -oi) fn kifizetés, megfizetés, fizetés
maksan||karva|ine (-zen, -stu; -zii)
fn barnás, barna
maksimalizm|u (-an, -ua; -oi) fn
maximalizmus
maksimuali|ne (-zen, -stu; -zii) mn
maximális, legteljesebb
maksimualizesti hsz maximálisan,
legteljesebben
maks|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. pénz;
2. kifizetés, megfizetés, fizetés
maksoit|tuo (-tuu) verb alvad, megalvad
makso||küvüt|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii) in fizetésképtelen, tönkrement, csődbejutott
maks|u (-an, -ua; -oi) fn máj
maks|ua (-an, -au; -etah) verb fizet, megfizet, befizet; ~ua kassah befizet a pénztárba
malit|tu (-un, -tuu; -tuloi) fn ima,
imádság
malli (-n, -i; -loi) fn modell, makett
maľľ|u (-an, -ua; -oi) fn 1. tál; 2.
váza
malta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in tapasztalt, jártas; ~i mies tapasztalt ember
malt|o (-on, -uo; -oloi) fn tapasztalat
maltot|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn tapasztalatlan, járatlan
malt|ua (-an, -au; -etah) verb képes
vmire, ért vmihez, tud vmit (tenni)
mam|a (-an, -ua; -oi) fn mama, mami, anyu, anyuka
manasteri (-n, -i; -loi) fn kolostor,
monostor, zárda
mandariin|u (-an, -ua; -oi) fn mandarin [gyümölcs]

massiivu
mandariinu||puu (-n, -du; -loi) fn
mandarinfa
manifest|u (-an, -ua; -oi) fn manifesztum, kiáltvány
manikjuur|u (-an, -ua; -oi) fn manikűr, kézápolás
man|ner (-deren, -nerdu; -derii) fn
kontinens, földrész
mansi (-n, -i; -loi) fn manysi, vogul
mansin rtlan mn manysi, vogul; ~
kieli manysi / vogul nyelv
marafon (-an, -ua; -oi) fn maraton(i) [táv, verseny]
margalin (-an, -ua; -oi) fn margarin
mari (-n, -i; -loi) fn mari, cseremisz
marin rtlan mn mari, cseremisz; ~
kieli mari / cseremisz nyelv
marinuad|u (-an, -ua; -oi) fn ecetes mártás
marinui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
ecettel savanyít, besavanyít, mariníroz
marinuit|tu (-un, -tuu; -tuloi) in ecetes, savanyú
marjoin||kazvatand|u (-an, -ua;
-oi) fn gyümölcstermesztés
marjoin||kazvattami|ne (-zen, -stu;
-zii) fn gyümölcstermesztés
marjoin||kazvatu|s (-ksen, -stu;
-ksii) fn gyümölcstermesztés
marj|u (-an, -ua; -oi) fn bogyó, bogyós gyümölcs
marju||kat|ti (-in, -tii; -tiloi) fn
szöcske, tücsök
marju||piir|ai (-uan, -uadu; -ualoi)
fn lekváros táska / pite
markin|at (-oin, -oi) plur fn 1. vásár; kevät~at tavaszi vásár; 2.
piac
markinoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
árul, árusít, elad
mark|u (-an, -ua; -oi) fn márka
marmeluad|u (-an, -ua; -oi) fn lekvár, gyümölcsíz
marši (-n, -i; -loi) fn menetelés, menet, marsírozás
marširui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
menetel, masíroz
maskaruadu||pi|vot (-doloin, -doloi)
plur fn jelmezbál
massiiv|u (-an, -ua; -oi) fn tömeg,
rengetege vminek

massu
mass|u (-an, -ua; -oi) fn vminek a
tömege
mastersko|i (-in, -idu; -loi) fn műhely
mašin (-an, -ua; -oi) fn 1. gép, gépezet; 2. gépkocsi, autó
matč|u (-an, -čua; -čoi) fn meccs,
mérkőzés
matemuatiek|ku (-an, -kua; -koi)
fn matematika, számtan
matemuatielli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn matematikai, számtani
mateŕual|u (-an, -ua; -oi) fn 1.
anyag [átv]; 2. anyag, szövet, textil
matikoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
szitkozódik, káromkodik, trágárkodik
matkah||läht|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn
elutazás, útrakelés
matkaili|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
turista, kiránduló
matkail|la (-en, -ou; -lah) verb vándorol, kóborol
matkailu (-n, -u; -loi) fn 1. turizmus, idegenforgalom; 2. turistáskodás
matkailu||kniig|u (-an, -ua; -oi) fn
útikönyv, útikalauz
matkala|ine (-zen, -stu; -zii) fn 1.
vándor; 2. zarándok
matk|ata (-uan, -uau; -atah) verb
1. halad, megy, jár; 2. kirándul,
túrázik
matki|e (-n, -u; -tah) verb utánoz
matkimi|ne (-zen, -stu; -zii) fn utánzat, utánzás
matkind|u (-an, -ua; -oi) fn utánzat, utánzás
matkitand|u (-an, -ua; -oi) fn utánzás
matkittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
utánzás
matkit|tua (-an, -tau; -etah) verb
utánoz, imitál
matkitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn utánzás
matk|u (-an, -ua; -oi) fn 1. út [megteendő, megtett]; 2. kirándulás;
3. expedíció [út]; tutkimus~u
tudományos expedíció
matku||dokument|u (-an, -ua; -oi)
fn kiküldetési okmány
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matku||dovariš|šu (-an, -šua; -šoi)
fn útitárs
matku||kun|du (-nan, -dua; -doi)
fn expedíció [csoport]
matku||lendo||koneh (-en, -tu; -ii)
fn utasszállító repülőgép
matku||mie|s (-hen, -stü; -hii) fn utazó
matku||mustoh||pan|o (-on, -uo;
-oloi) fn útjelzés
matkuniek|ku (-an, -kua; -koi) 1.
vándor; 2. utazó, utas; 3. zarándok
matkusta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
utas
matku||tavar|at (-oin, -oi) plur fn
poggyász; käzi~at kézipoggyász
matros|su (-an, -sua; -soi) fn matróz, tengerész
mat|ti (-in, -tii; -tiloi) fn káromlás,
szidalmazás; panna ~tii káromol, szitkot szór
mauzolei (-n, -du; -loi) fn mauzóleum
mavro|i (-in, -idu; -loi) fn vöröshangya
mavusteh (-en, -tu; -ii) fn fűszer
mavustel|la (-en, -ou; -lah) verb fűszerez, megfűszerez
mavust|ua (-an, -au; -etah) verb fűszerez, megfűszerez, ízesít, megízesít
mavut|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn banális, szellemtelen, íztelen
meččui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
vadászik
meč|čü (-än, -čiä; -čii) fn erdő
meččü||eläi|n (-men, -ndü; -mii) fn
vad, vadállat, erdei állat
meččü||elät|it (-tilöin, -tilöi) plur fn
vadak
meččü||jänö|i (-in, -idü; -löi) fn vadnyúl, erdei nyúl
meččü|külä (-än, -iä; -ii) fn kis erdei falu, erdészmajor
meččü||lin|nut (-duloin, -duloi) plur
fn vadmadarak, erdei madarak
meččü||manǯo|i (-in, -idu; -loi) fn
szamóca, eper
meččüniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
vadász
meč|oi (-oin, -čoidu; -čoloi) fn siketfajd
mečän rtlan mn erdei

melliččüniekku
mečän||aja|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
vadász
mečän||aj|o (-on, -uo; -oloi) fn vadászat
mečän||hoida|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn erdész
mečän||kaččo|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn erdőkerülő, erdőőr
mečän||kazvatta|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn erdész
mečän||kazvatu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn erdőgazdálkodás, erdőművelés, erdészet
mečän||reun|u (-an, -ua; -oi) fn erdő széle
mečän||vardoičči|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn erdőkerülő, erdőőr
mečäst|iä (-än, -äü; -etäh) verb vadászik
mečästä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn vadász
mečästü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn vadászat
mečästüs||sual|is (-ehen, -istu; -ehii)
fn vad, vadállat, erdei állat
medali (-n, -i; -loi) fn érem
mehanizati|i (-en, -edu; -eloi) fn
gépesítés
mehanizm|u (-an, -ua; -oi) fn 1. gépezet, szerkezet, készülék, műszer; 2. mechanizmus
mehev|ü (-än, -iä; -ii) mn lédús,
nedvdús
mehevü|s (ön, -ttü; -ksii) fn nedvesség
meh|i (-en, -tü; -ii) fn lé, nedv
mehilä|ine (-zen, -stü; -zii) fn méh
[rovar]
mehiläs||hoida|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn méhész
mehu (-n, -u; -loi) fn lé, nedv
mehuaniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
1. gépész; 2. műszerész
mehuanilli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
1. gépi; 2. mechanikai; 3. gépies, mechanikus
meijän nm mienk, miénk
melanhouli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
melankólikus, búskomor
mel|ata (-uan, -uau; -atah) verb evez
mellič|čü (-än, -čiä; -čöi) fn malom
melliččüniek|ku (-an, -kua; -koi)
fn molnár

meloudii
meloudi|i (-en, -edu; -eloi) fn dallam, melódia
meloudi|ne (-zen, -stu; -zii) mn dallamos
menemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn beérkezés
menend|ü (-än, -iä; -öi) fn bevonulás
menet|tiä (-än, -täü; -etäh) verb elpocsékol, elpazarol; ~tiä tukku
dengua egy rakás pénzt elpazarol / elpocsékol
menettä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn
áruló
menettämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn vminek az elvesztése, veszteség
menetü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn veszteség, kár
menetänd|ü (-än, -iä; -öi) fn vminek az elvesztése, veszteség
mennü|h (-ön, -ttü; -zii) in volt,
múlt, elmúlt, régi, egykori, hajdani; ~zin päivin a múlt napokban
mennüh||ai|gu (-jan, -gua; -goi) fn
elbeszélő múlt idő, imperfektum
mennütvuon hsz tavaly
men|nä (-en, -öü; -näh) verb 1. jár,
megy ◊ ~nä miehele férjhez megy,
feleségül megy; 2. kimegy, elmegy, kijön, eljön vhonnan, távozik; 3. bevonul; ~nä linnah bevonul a várba; 4. tartalmaz, magába foglal, befogad [terjedelmileg]; 5. elfér, belefér; 6. eljut
vmeddig; 7. elvész, elveszik
men|o (-on, -uo; -oloi) fn járás, haladás
meno||aijan||pitkevü|s (-ön, -ttü;
-zii) fn hosszadalmasság, időtartam
meno|t (-loin, -loi) plur fn deficit,
veszteség, ráfizetés
meri||- I et tengeri, tenger||mer|i II (-en, -dü; -ii) fn tenger
meri||jalgu||vägi (-in, -gie; -gilöi)
fn tengerészgyalogság
meri||loh|i (-en, -tu; -iloi) fn lazac
meri||mie|s (-hen, -stü; -hii) fn matróz, tengerész, hajós
meri||pihk|u (-an, -ua; -oi) fn borostyán(kő)
meri||port|u (-an, -ua; -ii) fn tengeri kikötő
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meri||solm|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn
tengeri csomó [hajózási sebesség mértékegysége]
meri||tuul|i (-en, -du; -ii) fn tengeri szél
merki (-n, -i; -löi) fn jel, jelzés,
bélyeg, bilog
merkiččemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
1. jelölés, jelzés, megjelölés; 2.
feljegyzés, bejegyzés
merkičči|i (-jän, -jiä; -jii/jöi) mn
jelentős, fontos; ~jät tapahtumat fontos események
merkičend|ü (-än, -iä; -öi) verb jelölés, megjelölés
merkičükselli|ne (-zen, -stü; -zii)
mn fontos, jelentős
merkičükselližü|s (-ön, -ttü; -ksii)
fn jelentőség, fontosság
merkičü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn 1.
vminek a jelentése; 2. vminek az
értéke
merki||päiv|ü (-än, -iä; -ii) fn 1.
keltezés, kelet, dátumozás, dátum; 2. jubileum, évforduló
merki|tä (-čen, -ččöü; -täh) verb 1.
megjelöl, kijelöl; 2. jelent vmit
mezi (mien, mettü; mezii) fn méz
metall|u (-an, -ua; -oi) fn fém
meteoriit|tu (-an, -tua; -toi) fn meteorit
meteorolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn
meteorológia
meteorolougi|ne (-zen, -stu; -zii)
mn meteorológiai
meteoroloug|u (-an, -ua; -oi) fn meteorológus
metoudiek|ku (-an, -kua; -koi) fn
metodika, módszertan
metoudi|ne (-zen, -stu; -zii) mn metodikai, módszertani, módszerbeli
metoud|u (-an, -ua; -oi) fn eljárásmód, módszer, metódus
metri (-n, -i; -löi) fn méter
metr|o (-on, -uo; -oloi) fn metró
mi (min, midä) nm 1. mi, micsoda; ~ neče on? mi ez? mih näh
sinä pagizet? miről beszélsz?
2. ami ◊ roikkah ~ roikkah lesz,
ami lesz
miehekkähü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn
férfiasság, bátorság

mieli
miehek|äs (-kähän, -ästü; -kähii) mn
férfias, bátor
miehele||menemät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn hajadon, férjezetlen
miehele||olend|u (-an, -ua; -oi) fn
házasság, házasélet [feleségé]
miehele||oli|i (-jan, -jua; -jii/-jоi)
in házas, férjes, férjezett
mieh|et (-ien, -ii) plur fn emberek
miekkailu (-n, -u; -loi) fn vívás
miek|ku (-an, -kua; -koi) fn kard
mieldü||kiinittä|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi) in érdekes
mieldümü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn
szerelem, vonzalom
mieldünü|h (-ön, -ttü; -zii) in szerelmes
miel|düö (-lün, -düü; -lütäh) verb
beleszeret vkibe, megszeret vkit
mielen||hüvü|s (-ön, -ttü; -zii) fn
öröm, élvezet
mielen||kiin|do (-non, -duo; -doloi)
fn érdeklődés; nostattua ~do felkelti az érdeklődést
mielen||kiindo|ine (-zen, -stu; -zii)
mn érdekes
mielen||luad|u (-vun, -duu; -duloi)
fn lelkivilág, pszichikum
mieles||kuvat|tu (-un, -tuu; -tuloi)
in látszólagos
mieles||pi|diä (-en, -däü; -etäh) verb
szeret, kedvel
mieles||piend|ü (-än, -iä; -ii) fn 1.
szeretet; 2. szerelem
mieles||piettäv|ü (-än, -iä; -ii) fn rokonszenv, szimpátia
miel|et (-ien, -ii) fn nézetek, nézetrendszer
mielettömü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn
1. butaság, bárgyúság, ostobaság, együgyűség; 2. esztelenség
mielet|öi (-tömän, -tömiä; -tömii)
mn bárgyú, bamba, buta, ostoba,
együgyű; ~öi kačahtus bárgyú
/ bamba tekintet
mielev|ü (-än, -iä; -ii) in okos, értelmes, bölcs, eszes
miel|i (-en, -dü; -ii) fn 1. vélemény,
nézet; minun ~es véleményem /
nézetem szerint; 2. érv; 3. gondolat, elképzelés, terv; 4. értelmi képesség; 5. kedv, hangulat

mieliala
mieli||al|a (-an, -ua; -oi) fn kedv,
hangulat, lelkiállapot
mielien||vaiht|o (-on, -uo; -oloi) fn
vita, véleménycsere, vminek a
megvitatása
mieli||hüv|ä (-än, -iä; -ii) fn gyönyör, élvezet, öröm
mieli||kan|du (-nan, -dua; -doi) fn
meggyőződés
mieli||kan|nat (-doin, -doi) fn nézetek, nézetrendszer
mieli||kuv|a (-an, -ua; -ii) fn 1. képzelődés, képzelgés, fantáziálás;
tühjät ~at puszta / egyszerű képzelődés; 2. benyomás; 3. idea,
eszme
mieli||kuvalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
eszmei
mieli||kuvitu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn képzelet, képzelőerő, fantázia
mieli||puoli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
őrült, tébolyodott
mieli||rua|do (-von, -duo; -doloi) fn
öntevékenység
mielis||liikkumi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn őrület, téboly
mielis||liikkund|u (-an, -ua; -oi) fn
őrület, téboly
mielis||liikkunu|h (-on, -ttu; -zii) in
őrült, tébolyodott
mielistü|ö (-n, -ü; -täh) verb szimpatizál
mieli||taz|o (-on, -uo; -oloi) értelem,
ész, intellektus
mieli||ta|udi (-vvin, -udii; -udiloi)
fn lelki betegség, pszichózis
miel|u (-an, -ua; -oi) fn kréta
mieluž|u (-an, -ua; -ii) mn 1. meghitt; 2. bájos; ~u muhahtus bájos mosoly
mielužu|s (-on, -ttu; -ksii) fn meghittség, otthonosság
mielüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
tetszik
mielüttä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in bájos
mier|o (-on, -uo; -oloi) fn világ [a
föld népe, az emberek világa]
mie|s (-hen, -stü; -hii) fn férfi
mietit|tü (-ün, -tüü; -tülöi) in megfontolt
miet|tie (-in, -tiü; -itäh) verb átgondol, végiggondol, megfontol
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mifolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn mitológia
migu ksz mennél / minél... (annál...)
miinus (-an, -sua; -soi) mn 1. mínusz [matematika]; 2. mínusz
[hőfok]; 3. mínuszjel, kivonásjel
miiting|u (-an, -ua; -oi) fn míting,
megbeszélés, találkozó, gyűlés
mikroskoup|pu (-an, -pua; -poi) fn
mikroszkóp
mikroub|u (-an, -ua; -oi) fn mikroba
mikse nm 1. miért, mi miatt; 2.
amiért, azért
miksebo nm miért
miku ksz mennél / minél... (annál...)
mi||lienne (-n||lienne, -dä||lienne) nm
valami
mi||liennöü (-n||liennöü, -dä||liennöü)
nm valami
milisi|i (-en, -edü; -elöi) fn 1. rendőr [Oroszországban]; 2. milicista, polgárőr
milisionier|u (-an, -ua; -oi) fn 1.
rendőr [Oroszországban]; 2. milicista, polgárőr
miľľard|u (-an, -ua; -oi) fn milliárd
milleh nm 1. miként, mennyire; 2.
milyen, minő
milli||gramm|u (-an, -ua; -oi) fn milligramm
milli||metri (-n, -i; -löi) fn milliméter
miľľon (-an, -ua; -oi) fn millió
mindäh nm 1. miért, mi miatt; 2.
amiért, azért
mindähbo nm miért
minerual|u (-an, -ua; -oi) fn ásvány
minerualu||vezi (vien, vettü; vezii)
fn ásványvíz
miniaťuur|u (-an, -ua; -oi) fn miniatűr
minimuali|ne (-zen, -stu; -zii) mn
legkevesebb, legkisebb, minimális
minimualizesti hsz minimálisan,
minimum, legalább
minimum (-an, -ua; -oi) fn minimum
ministersv|u (-an, -ua; -oi) fn minisztérium
ministr|u (-an, -ua; -oi) fn miniszter
minun nm enyém

miäriämine
minun||aigala|ine (-zen, -stu; -zii)
fn kortárs
minuut|tu (-an, -tua; -toi) fn perc
min|ä (-un, -uu) nm én
mis hsz 1. hol; 2. ahol
mitah (mintah, midätah) nm akármi, valami
mitahto (mintahto, midätahto) nm
akármi, valami
mit|ata (-tuan, -tuau; -atah) verb mér,
megmér, felmér
mitattav|u (-an, -ua; -ii) in mérhető, megmérhető
mitropoliit|tu (-an, -tua; -toi) fn metropolita, pravoszláv érsek
mittari (-n, -i; -loi) fn mérőeszköz,
mérőműszer, mérőóra
mit|tu (-an, -tua; -toi) fn kiterjedés,
dimenzió; kuvvikos on kolme
~tua a kockának három kiterjedése van, a kocka három dimenziós ◊ nelläs ~tu a negyedik dimenzió
mittuami|ne (-zen, -stu; -zii) fn vminek a meghatározása
mittuand|u (-an, -ua; -oi) fn vminek a meghatározása
mittu|ine (-zen, -stu; -zii) nm 1. milyen, miféle; 2. melyik; 3. amilyen; 4. amelyik, amely
mittu|ine||lienne (-man||liennе,
-mua||liennе; -mii||lienne) nm egy
valamilyen, egy bizonyos
mittu|ine||tahto (-man||tahto, -mua||tahto; -mii||tahto) nm 1. valamilyen, valamiféle; 2. bármilyen, bármiféle, akármilyen, akármiféle
mit|us (-tuon, -uttu; -tuzii) nm milyen
mitu|s||lienne (-on||liennе, -ttu||liennе; -zii||lienne) nm egy valamilyen, egy bizonyos
mitu|s||tahto (-on||tahto, -ttu||tahto;
-zii||tahto) nm 1. valamilyen, valamiféle; 2. bármilyen, bármiféle, akármilyen, akármiféle
miäč|čü (-ün, -čüü; -čülöi) fn 1. labda; 2. gól; 3. gömb
miäččü||kart|u (-an, -ua; -oi) fn földgömb [térképészeti], glóbusz
miäriämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn 1.
mérés, megmérés, felmérés; 2. kitűzés, kijelölés

miäriämätöi
miäriämät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn (meg)határozatlan
miäriänd|ü (-än, -iä-; -öi) fn 1.
mérés, megmérés, felmérés; 2.
kitűzés, kijelölés; 3. kinevezés
miär|ü (-än, -iä; -ii) fn 1. egység,
mértékegység; dengu~ü pénzegység; 2. formátum; 3. méret
miärü||ai|gu (-jan, -gua; -goi) fn határidő
miäräil|lä (-en, -öü; -läh) verb öszszemér vmit vmivel, összeméredzkedik
miärät|in (-timen, -indü; -timmii)
fn mérőeszköz, mérőműszer, mérőóra
miärät|tü (-ün, -tüü; -tülöi) in kitűzött, kijelölt; ~tül päiväl a kitűzött napon
miärättäv|ü (-än, -iä; -ii) in mérhető, megmérhető
miär|ätä (-iän, -iäü; -ätäh) verb 1.
mér, megmér, felmér; ~ätä temperatuuru hőmérsékletet mér;
~ätä silmümital szemmel / szemre megmér; 2. kitűz, kijelöl
miär|ätäkseh (-iämmös, -iähes;
-ätähes) refl verb összemér vmit
vmivel, összeméredzkedik
miärävü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn rendelvény, kiküldetési dokumentum
miäräv|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn kijelölés, kitűzés
mjuzik||holl|u (-an, -ua; -ii) fn varietészínház, orfeum
mjuzikl|u (-an, -ua; -oi) fn musical
modern|u (-an, -ua; -oi) mn modern, korszerű
modieli (-n, -i; -loi) fn modell, makett
mo|ine I (-izen, -stu; -izii) nm ily,
oly, ilyen, olyan
-mo|ine II (-izen, -stu; -izii) ut -féle,
-forma
moit|e (-tien, -ettu; -tieloi) fn megrovás, feddés, dorgálás
moitind|u (-an, -ua; -oi) fn megrovás, feddés, dorgálás
moit|tie (-in, -tiu; -itah) verb megró, fedd, dorgál
moittittav|u (-an, -ua; -ii) in elutasító
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moldaus|u (-an, -ua; -oi) fn moldvai, moldáv
molduavien rtlan mn moldvai, moldáv
molemb|at (-ien, -ii) plur szn mindkettő, mindkét
moleńńu||nuora|ine (-zen, -stu; -zii)
fn rózsafüzér, szentolvasó
moli|e (-n, -u; -tah) verb könyörög, kérlel
moli|ekseh (-mmos, -hes; -tahes)
refl verb imádkozik
mollei szn mindkettő
molotilk|u (-an, -ua; -oi) fn cséplőgép
moment|u (-an, -ua; -oi) fn pillanat
monarhi|i (-en, -edu; -eloi) fn 1.
monarchia; 2. egyeduralom
monarh|u (-an, -ua; -oi) fn egyeduralkodó
monen||kerda|ine (-zen, -stu; -zii)
mn többszörös, többszöri
monen||keski|ne (-zen, -stu; -zii)
mn sokoldalú, több oldalú [átv]
mon|et (-ien, -ii) plur fn sokak, sokan
mongoulien rtlan mn mongol; ~
kieli mongol nyelv
mongoul|u (-an, -ua; -oi) fn mongol
mon|i (-en, -du; -ii) szn sok
moni||čuppu|ine (-zen, -stu; -zii)
mn sokszögű
moni||kerda|ine (-zen, -stu; -zii) mn
tömeges, nagyszámú
moni||kieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
többnyelvű
moni||kieližü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn
többnyelvűség
monik|ko (-on, -kuo; -koloi) fn többes szám
moni||kulma|ine (-zen, -stu; -zii)
mn sokszögű
moni||mieližü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn
pluralizmus
moni||mutkalli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn összetett, bonyolult
moni||puoli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
sokoldalú, több oldalú [átv]
moni||taho|ine (-zen, -stu; -zii) mn
sokoldalú [mértan]; ~ine prizmu
sokoldalú prizma
moni||vuodi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
1. sokévi, sokéves; 2. évelő; ~zet
heinät évelő növények

Mua
moni||väri|ne (-zen, -stü; -zii) fn tarka, sokszínű
monoloug|u (-an, -ua; -oi) fn monológ
monopouli|i (-en, -edu; -eloi) fn
monopólium
monument|u (-an, -ua; -oi) fn emlékmű
moŕak|ku (-an, -kua; -koi) fn tengerész, hajós
mordvala|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
mordvin
mordvala|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
mordvin
mordvan rtlan mn mordvin; ~ kieli mordvin nyelv
mordv|u (-an, -ua; -oi) fn mordvin
morfolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn
morfológia
mori|e (-n, -u; -tah) verb elver [pl.
jég]
morkouhk|u (-an, -ua; -oi) fn sárgarépa
moruali (-n, -i; -loi) fn erkölcs, erkölcsösség, morál
morualli|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1.
erkölcsös; 2. erkölcsi; 3. morális
mošenniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
kópé, imposztor
mozuajik|ku (-an, -kua; -koi) fn mozaik
motiiv|u (-an, -ua; -oi) fn 1. motívum, ok, indíték, indítóok, indok;
2. motívum, elem; 3. motívum,
téma
motor (-an, -ua; -oi) fn motor
moto||sikl|u (-an, -ua; -oi) fn motorkerékpár, motorbicikli, motor
moto||sport|u (-an, -ua; -ii) fn motorsport
mo|udu (-vvan, -udua; -udii) fn
divat; lähtie ~vvas kimegy a
divatból; tulla ~udah divatba
jön
moudu||meloudi|i (-en, -edu; -eloi)
fn sláger [dal]
movvak|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn divatos
mua I (-n, -du; -loi) fn 1. föld; 2.
talaj; 3. állam, ország; Evropan
~t az európai államok / országok;
4. alap, alapszint
Mua II (-n, -du; -loi) fn Föld [bolygó]

muaala
mua||al|a (-an, -ua; -oi) fn telek,
parcella
mua||aloveh (-en, -tu; -ii) fn földbirtok, birtok [terület]
mua||alovehelli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn 1. vidéki; 2. vidékies
muah||panend|u (-an, -ua; -oi) fn
temetés, elföldelés
mua||ilmalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
világ||mua||ilman||nägemü|s (-ksen, -stü;
-ksii) fn világnézet, világszemlélet
mua||ilm|u (-an, -ua; -oi) fn 1. világ, világegyetem, világmindenség; kogo ~as az egész világon;
2. vminek a világa
mua||ker|ä (-än, -iä; -ii) fn földgömb, földgolyó
muak|ku (-an, -kua; -koi) fn mák
mua||kun|du (-an, -dua; -dii) fn
vidék [nagyvároson kívüli terület]
mualari (-n, -i; -loi) fn szobafestő, festő, mázoló
mual|ata (-uan, -uau; -atah) verb
fest, kifest, lefest
mualavuks|et (-ien, -ii) plur fn festmény
mualavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn festővászon
muali|n (-men, -ndu; -mii) fn ecset
mual|u (-an, -ua; -oi) fn festék
mualuamis||tai|do (-jon, -duo; -doloi) fn festészet, festőművészet
muam|o (-an, -ua; -oloi) fn 1. anya,
édesanya; 2. mama, mami, anyu,
anyuka
muamoloin||muam|o (-an, -ua; -oloi) fn ősanya
muan||ala|ine (-zen, -stu; -zii) mn
föld alatti
muaniččemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
említés, megemlítés
muaničend|u (-an, -ua; -oi) fn említés, megemlítés
muaniču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn említés, megemlítés
muan||ižänd|ü (-än, -iä; ii/-öi) fn
földbirtokos
muani|ta (-čen, -ččou; -tah) verb 1.
emlékezik, visszaemlékezik; 2. említ, megemlít
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muanit|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb becsap, rászed, félrevezet,
megtéveszt
muanitta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
csaló
muanittelu (-n, -u; -loi) fn szédítés, nagyzolás, blöff
muanit|tua (-an, -tau; -etah) verb
becsap, rászed, szédít
muanitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn csalás, megtévesztés
muaniv|o (-on, -uo; -oloi) fn csalás, megtévesztés
muanivo||mie|s (-hen, -stü; -hii)
fn hős [személyiség]; voinan ~s
háborús hős
muanivu|o (-n, -u; -tah) verb csalódik
muan||järineh (-en, -tü; -ii) fn földrengés
muan||ńa|ba (-van, -bua; -boi) fn
sark, pólus; Muanpohjaine ńaba
Északi-sark; Muansuvine ńaba
Déli-sark
muan||omista|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn földbirtokos
muan||ruada|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn földműves, földművelő, paraszt
muan||ruadaj|at (-ien, -ii) plur fn
parasztság
muan||ruado||- I et földművelési,
mezőgazdasági, agrár||-; ~poliitiekku agrárpolitika
muan||rua|do II (-von, -duo; -doloi) fn mezőgazdaság
muan||säräitü|s (-ksen, -stü; -ksii)
fn földrengés
muan||ti|edo (-ijon, -eduo; -edoloi)
fn földrajz, geográfia
muan||tiedoili|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn geográfus, földrajztudós
muan||tutki|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn geográfus, földrajztudós
muan||vierem|ü (-än, -iä; -ii) fn
földcsuszamlás
muan||vä|gi (-in, -gie; -gilöi) fn termőképesség, termékenység [földé]
muan||väitü|s (-ksen, -stü; -ksii)
fn trágyázás
mua||palst|u (-an, -ua; -oi) fn telek, parcella
mua||per|ä (-än, -iä; -ii) fn talaj,
termőföld

muhahtuakseh
mua||perä||vägevü|s (-ön, -stü; -ksii)
fn termőképesség, termékenység
[földé]
mua||ruavon||ti|edo (-ijon, -eduo;
-edoloi) fn agrártudomány
muask|u (-an, -ua; -oi) fn álarc, maszk
muasterd|ua (-an, -au; -etah) verb
barkácsol, fabrikál, ezermesterkedik, eszkábál, fúr-farag
muasteri (-n, -i; -loi) fn mester,
mesterember
muasteri||kilvan||voit|to (-on, -tuo;
-toloi) fn elsőség, kiválóság
muata (maguan, maguau; muatah)
verb alszik
mua||talovus||- et mezőgazdasági
muatko|i (-in, -idu; -loi) fn anyós
muč|oi (-oin, -čoidu; -čoloi) fn feleség, nej, asszony
mu|da (-van, -dua; -dii) fn iszap
mudro|i (-in, -idu; -loi) mn bölcs,
okos
mudrosti (-n, -i; -loi) fn bölcsesség, okosság
muezin|u (-an, -ua, -oi) fn müezzin
muga nm így, úgy
mugah (+ gen) nu vminek megfelelően, vmi szerint; siännön ~
szabály szerint
mugailemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
utánzás, imitáció
mugailend|u (-an, -ua; -oi) fn utánzás, imitáció
mugailu (-n, -u; -loi) fn utánzás,
imitáció
mugaž|u (-an, -ua; -oi) mn kényelmes, komfortos
mugažu|s (-on, -ttu; -ksii) fn kényelem, komfort
mugavund|u (-an, -ua; -oi) fn egyeztetés [nyelvtan]
mugavu|o (-n, -u; -tah) verb egyezik [nyelvtan]
mugavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
kényelem; 2. komfort
mugavut|tua (-an, -tau; -etah) verb
egyeztet [nyelvtan]
muhahtel|lakseh (-emmos, -ehes;
-lahes) refl verb elmosolyodik,
elneveti magát
muhaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb elmosolyodik, elneveti magát

muhahtus
muhahtu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn mosoly, mosolygás
muhel|o (-on, -uo; -oloi) mn jókedvű, vidám, víg
muheloit|tua (-an, -tau; -etah) verb
mosolyog, elmosolyodik
muhi (-n, -i; -loi) fn muslica
muhi|sta (-zen, -zou; -stah) verb
mosolyog, elmosolyodik
muhizi|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in mosolygó, mosolygós
muig|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn 1.
savanyú; ~ei maido savanyú tej;
2. savas
muigiehk|o (-on, -uo; -oloi) mn savanykás, fanyar
mui|jeta (-genen, -genou; -jetah)
verb megsavanyodik
mui|jota (-gonen, -gonou; -jotah)
verb megsavanyodik
muijot|tua (-an, -tau; -etah) verb
savanyít, megsavanyít
muil|u (-an, -ua; -ii) fn szappan
muilu||vakka|ine (-zen, -stu; -zii)
fn szappantartó
muina|ine (-zen, -stu; -zii) mn ősi,
ősrégi
muinažuon||ti|edo (-ijon, -eduo;
-edoloi) fn archeológia, régészet
muinažuon||tiijolli|ne (-zen, -stu;
-zii) mn archeológiai, régészeti
muinažuon||tiijusteli|i (-jan, -jua;
-jii /-joi) fn archeológus, régész
muite hsz ingyen
muiten ksz különben
muju (-n, -u; -loi) fn szín [árnyalat]
mukit|tua (-an, -tau; -etah) verb
vonszol, cipel, hurcol
mul|du (-lan, -dua; -doi) fn talaj
mulloi hsz tavaly
mullo|ine (-zen, -stu; -zii) mn tavalyi, múlt évi
muni|e (-n, -u; -tah) verb tojik
mu|odo (-vvon, -oduo; -odoloi) fn 1.
alak, forma; 2. idom, alakzat;
geometrielline ~odo mértani idom
muok|ata (-kuan, -kuau; -atah) verb
1. zavar, háborgat; 2. megkínoz,
meggyötör; 3. megdolgoz, megművel
muok|atakseh (-kuammos, -kuahes;
-atahes) refl verb kínlódik, gyötrődik, szenved
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muokat|tu (-un, -tuu; -tuloi) in elcsigázott, meggyötört
muokkavunnu|h (-on, -ttu; -zii) in
elcsigázott, meggyötört
muokkavu|o (-n, -u; -tah) verb kínlódik, gyötrődik, elgyötrődik
muok|ku (-an, -kua; -kii) fn kín,
gyötrelem
muokkuaj|u I (-an, -ua; -ii/-oi) fn
zsarnok, kényúr
muokkuaj|u II (-an, -ua; -ii/-oi) in
nyomasztó
muovaili|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
konstruktőr, tervező
muovail|la (-en, -ou; -lah) verb
konstruál, megkonstruál, szerkeszt,
megszerkeszt
muov|ata (-uan, -uau; -atah) verb
alakít, kialakít, formál
murči|e (-n, -u; -tah) verb 1. öszszegyűr; 2. összeprésel, leprésel
murčivu|o (-n, -u; -tah) verb 1. öszszegyűrődik; 2. összepréselődik
mur|do (-ron, -duo; -doloi) fn hulladék, szemét
mur|dua (-ran, -dau; -retah) verb
eltör, kitör, letör
murendami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
zúzás, törés
murendand|u (-an, -ua; -oi) fn zúzás, törés
murendel|la (-en, -ou; -lah) verb tör,
eltör, széttör, zúz, szétzúz
murend|ua (-an, -au; -etah) verb tör,
eltör, széttör, zúz, szétzúz; ~ ua
astieloi eltöri az edényt
mure|ta (-nen, -nou; -tah) verb széttörik, eltörik
murgin (-an, -ua; -oi) fn ebéd
murgin||ai|gu (-jan, -gua; -goi) fn
ebédidő
murginoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
ebédel, megebédel
mur|reh (-dehen, -rehtu; -dehii) fn
tájszólás, nyelvjárás, dialektus
mur|rellakseh (-delemmos, -delehes; -rellahes) refl verb forgolódik
muru (-n, -u; -loi) fn morzsa
mustel|la (-en, -ou; -lah) verb emlékezik, visszaemlékezik
mustelm|at (-ien, -ii) plur fn emlékirat

mustuvaroi
mustelu (-n, -u; -loi) fn emlékezés,
emlék, visszaemlékezés; hüvät ~t
jó emlékek
mustelu|t (-loin, -loi) plur fn emlékirat
muste|ta (-nen, -nou; -tah) verb feketedik, megfeketedik
must|o (-on, -uo; -oloi) fn emlékezés, emlék, visszaemlékezés;
lapsusaijan ~ot gyerekkori emlékek
musto||ezineh (-en, -tü; -ii) fn emléktárgy, relikvia
mustoh hsz kívülről, betéve; opastuo runo ~ verset kívülről megtanul
mustoh||pan|o (-on, -uo; -oloi) fn
1. jel, jelzés; 2. számjegy
mustoit|tua (-an, -tau; -etah) verb
emlékezik, visszaemlékezik, felidéz
mustoit|tuo (-un, -tuu; -utah) verb
eszébe jut
musto||kniiga|ine (-zen, -stu; -zii)
fn jegyzettömb, jegyzetfüzet
musto||lahj|u (-an, -ua; -oi) fn emlék, emléktárgy
musto||la|udu (-vvan, -udua; -udoi)
fn emléktábla
musto||merki (-n, -i; -löi) fn emlékirat
musto||pač|as (-čahan, -astu; -čahii)
fn emlékmű
musto||san|at (-oin, -oi) fn nekrológ, (méltató) emlékbeszéd
mustot|tua (-an, -tau; -etah) verb
feketéllik
must|u (-an, -ua; -ii) mn 1. fekete; ~u
leibü feketekenyér; 2. sötét [szín]
must|ua (-an, -au; -etah) verb megjegyez, emlékezetbe vés
mustu||čiho|i (-in, -idu; -loi) fn fekete ribizli, fekete ribiszke;
mustu||ma|do (-von, -duo; -doloi)
fn sikló
mustu||mua (-n, -du; -loi) fn feketeföld
mustu||rač|oi (-oin, -čoidu; -čoloi)
fn feketerigó
mustu||silmä|ine (-zen, -stü; -zii)
mn fekete szemű
mustu||varo|i (-in, -idu; -loi) fn vetési varjú

mustuverine
mustu||veri|ne (-zen, -stü; -zii) mn
barna
muzavan||rusk|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn 1. bordó, bordóvörös; 2.
barna; ~ei kondii barnamedve
muzavan||sini|ne (-zen, -stü; -zii)
mn sötétkék
muz|ei (-ien, -iedu; -ieloi) fn múzeum
muzikant|u (-an, -ua; -oi) fn muzsikus, zenész
mužik|ku (-an, -kua; -koi) fn 1. muzsik, paraszt; 2. férfi
mutak|ko (-on, -kuo; -koloi) mn zavaros
mutkat|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn egyszerű
mutkit|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb kanyarog, tekereg, kígyózik
mutk|u (-an, -ua; -ii) fn 1. hajlat,
hajlás; 2. fejtörő, rejtvény
muu (-n, -du; -loi) mn más, másik,
egyéb
muulleh hsz másképp(en), másként,
egyébként
muurehtu|o (-n, -u; -tah) verb meggémberedik, elzsibbad
muuzik|ku (-an, -kua; -koi) fn muzsika, zene
muuzikualli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
1. zenei; 2. zenés; 3. muzikális;
4. dallamos
muu|t (-loin, -loi) plur fn (a) többiek
muutand|u (-an, -ua; -oi) fn módosítás, változtatás, megváltoztatás, átalakítás
muut|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
cserél, kicserél, változtat, megváltoztat
muutettav|u (-an, -ua; -ii) in változtatható, módosítható
muuto|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1. módosítás, változtatás, megváltoztatás, átalakítás; 2. módosulás, változás, megváltozás, átalakulás
muuttami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
módosítás, változtatás, megváltoztatás, átalakítás
muut|to (-on, -tuo; -toloi) fn átalakítás, átváltoztatás
muut|tua (-an, -tau; -etah) verb változtat, megváltoztat, kicserél, lecserél, módosít, átalakít
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muuttu|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in 1.
változékony; 2. ragozható [nyelvtan]
muuttumat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn változatlan, megváltoztathatatlan
muuttumattomu|s (-on, -ttu; -ksii)
fn szilárdság, stabilitás
muuttumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn módosulás, változás, megváltozás,
átalakulás; változékonyság
muut|tuo (-un, -tuu; -utah) verb változik, megváltozik, módosul, átalakul
muutund|u (-an, -ua; -oi) fn módosulás, változás, megváltozás,
átalakulás, változékonyság; siän
~ua az idő(járás) változása / változékonysága
muvak|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
zavaros
muvvolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
formai, alaki
müket|tiä (-än, -täü; -etäh) verb dadog, hebeg
mürkü (-n, -ü; -löi) fn méreg
mürkük|äs (-kähän, -ästü; -kähii)
mn mérges, mérgező
mürkülli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
mérges, mérgező
mürskü (-n, -ü; -löi) fn vihar
mürskü||lin|du (-nun, -duu; -duloi)
fn viharmadár, albatrosz
mürskü||ual|do (-lon, -duo; -doloi)
fn hullámhegy, magas hullám
müs|sü (-ün, -süü; -sülöi) fn konty
müvvistüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
ösztönöz, ráhangol, késztet
mü|vvä (-ön, -öü; -vväh) verb kereskedik
müö (meijän, meidü) plur nm mi
[1. személy]
müödü||mieli|ne (-zen, -stü; -zii)
mn pozitív
müödäh (+ gen) nu mentén, mentében; uidua virran ~ ár mentében úszik
müödäh||meni|i (-jän, -jiä; jii) in
beleegyező, hozzájáruló
müödäh||oli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in pozitív, igenlő, kedvező
müödä|ine (-zen, -stü; -zii) mn helyeslő, igenlő

mägihnouzettelii
müöhembi kf hsz később
müöhembäh kf hsz később
müöhä|ine (-zen, -stü; -zii) mn késői, kései, késő
müöhästümi|ne (-zen, -stü -zii) fn
elkésés, késés, késlekedés, késedelem
müöhästümättäh hsz késlekedés
nélkül, késedelem nélkül
müöhästünd|ü (-än, -iä; -öi) fn elkésés, késés, késlekedés, késedelem
müöhästünnü|h (-ön, -ttü; -zii) mn
késő, késői
müöhästü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn
elkésés, késés, késlekedés, késedelem
müöhästü|ö (-n, -ü; -täh) verb késik, késlekedik
müöj|ü (-än, -iä; -ii) fn kereskedő
müömi|ne (-zen, -stü; -zii) fn kereskedés, kereskedelem
müönd|ü (-än, -iä; -ii) fn kiadás,
kiszolgáltatás; tavaran ~ü árukiadás
müös hsz újra, újból, ismét, megint
müöst|iä (-än, -äü; -etäh) verb hátráltat
müöstü|ö (-n, -ü; -täh) verb hátrál,
meghátrál, visszahúzódik
müöte (+ part) nu 1. -on, -en, -ön;
pihua ~ az utcán; 2. szerint;
praudua ~ igazság szerint
mäčkü (-n, -ü; -löi) löi) fn legyintés, paskolás, tasli
mäčküt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
rácsap, ráüt, rávág, ráver
mäčkähüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
megüt
mäčk|ätä (-iän, -iäü; -ätäh) verb
megüt
mäǯöt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb kisajtol, kiprésel, kifacsar
mägi||- I et hegyi
mä|gi II (-in, -gie; -gilöi) fn 1. hegy
[domborzat]; 2. magaslat
mägi||harjandeh (-en, -tu; -ii) fn
hegygerinc, hegyhát
mägih||kiibeili|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
fn hegymászó, alpinista
mägih||nouzetteli|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn hegymászó, alpinista

mägimassiivu
mägi||massiiv|u (-an, -ua; -oi) fn
masszívum, hegytömb
mägrü||koir|u (-an, -ua; -ii) fn tacskó, dakszli
mägüč|čü (-än, -čiä; -čii) fn magaslat
mägü|t (-ön, -ttü; -zii) fn domb, halom
mägär (-än, -iä; -öi) fn muslica,
apró légy
mähänd|ü (-än, -iä; -öi) fn ikra,
halikra
mähändäk|äs (-kähän, -ästü; -kähii)
mn ikrás
mäik|äs (-kähän, -ästü; -kähii) mn
hegyes [domborzat]; ~äs lohko
hegyes terep
mäin||- et hegyi
mäin||harj|u (-an, -ua; -oi) fn hegyfok, hegyorom
mäli|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb ricsajozik, lármázik
mälizi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in zajos
mäll|ätä (-iän, -iäü; -ätäh) verb fecseg, cseveg
mälähtel|läkseh (-emmös, ehes;
-lähes) refl verb kiált, kiáltozik,
felkiált
mäläht|iäkseh (-ämmös, -ähes; -etähes) refl verb kiált, felkiált, kiáltozik
män|dü (-nün, -düü; -dülöi) fn vastag törzsű fenyő
mängeh (-en, -tü; -ii) fn kiáltás
mängü|ö (-n, -ü; -täh) verb kiabál,
kiált, kiáltozik
märehti|e (-n, -ü; -täh) verb kérődzik
mär|gü I (-rän, -giä; -gii) fn genny
mär|gü II (-rän, -giä; -gii) mn nyirkos, nedves; ~gü sügüzü nedves
ősz
märräk|äs (-kähän, -ästü; -kähii)
mn gennyes, gennyedző
märröit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh) verb
gennyed, gennyesedik, elgenynyesedik
möǯö|i (-in, -idü; -löi) fn muslica,
apró légy
mök|ki (-in, -kii; -kilöi) fn kunyhó
möngü|ö (-n, -ü; -täh) verb bőg,
bömböl, üvölt, ordít
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nadei|jakseh (-čemmos, -ččehes;
-jahes) refl verb reménykedik,
remél
nadoji|e (-n, -u; -tah) verb megun,
ráun
naďožno|i (-in, -idu; -loi) mn megbízható
naďouž|u (-an, -ua; -ii) fn remény,
reménység
nagra|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in gúnyoló, kigúnyoló, gúnyoskodó
nagrajen hsz gúnyosan, ironikusan
nagrami|ne (-zen, -stu; -zii) fn nevetés, kacagás
nagrand|u (-an, -ua; -oi) fn nevetés, kacagás
nagrat|tua (-an, -tau; -etah) verb
gúnyol, kigúnyol, gúnyolódik
nagrettav|u (-an, -ua; -ii) in nevetséges, mulatságos
nagr|is (-ehen, -istu; -ehii) fn (takarmány)répa
nagr|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. nevetés, kacagás; 2. gúny, gúnyolódás
nagro||kuv|a (-an, -ua; -ii) fn karikatúra, gúnyrajz
nagro||pagin (-an, -ua; -oi) fn gúny,
irónia
nagro||san|a (-an, -ua; -oi) fn gúnyszó
nagr|ua (-an, -au; -etah) verb nevet, kacag
nahk|u (-an, -ua; -oi) fn bőr, irha
nahku||remeni (-n, -i; -löi) fn bőröv, bőrszíj
nahku||vüö (-n, -dü; -löi) fn bőröv, bőrszíj
na|ija (-in, -i; -ijah) verb megházasodik, nősül, megnősül
naimat|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn nőtlen
nai|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1. nő; 2.
asszony, hölgy; nuori ~ne fiatalasszony
naizek|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
házas, nős
naizekkahu|s (-on, -ttu; -ksii) fn nőiesség
naizien rtlan mn női; ~ sovat női
ruha / viselet

nedäli
naizien||pai|du (-jan, -dua; -doi) fn
blúz, női blúz
nait|tua (-an, -tau; -etah) verb kiházasít, megnősít; ~tua poigu kiházasítja / megnősíti a fiát
nakazuani|i (-en, -edu; -eloi) fn
büntetés, fenyítés; rungalline ~i
testi fenyítés
nakaži|e (-n, -u; -tah) verb büntet,
megbüntet, fenyít, megfenyít
nak|ata (-kuan, -kuau; -atah) verb
rakodik, felrak, megrak
nakkuami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
rakodás, berakás, felrakás, megrakás
nakkuand|u (-an, -ua; -oi) fn rakodás, berakás, felrakás, megrakás
naloug|u (-an, -ua; -oi) fn adó; maksua ~at adót (meg)fizet
ńamu (-n, -u; -loi) fn karamella
napilk|u (-an, -ua; -oi) fn reszelő,
ráspoly
ńaps|ata (-uan, -uau; -atah) verb
megüt, ütlegel, megver
ńapsut|tua (-an, -tau; -etah) verb
rácsap, ráüt, rávág, ráver
nareko hsz szándékosan, készakarva, szántszándékkal
narsis|su (-an, -sua; -soi) fn nárcisz
nasos|su (-an, -sua; -soi) fn szivattyú
naturalist|u (-an, -ua; -oi) fn természettudós, természetkutató, természetbúvár
ńaugumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
nyávogás, miákolás
ńa|uguo (-vvun, -uguu; -vvutah)
verb nyávog, miákol
navedi|e (-n, -u; -tah) verb rágalmaz, megrágalmaz
navedi|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn rágalmazó
navedind|u (-an, -ua; -oi) fn rágalom; täüzi ~u színtiszta rágalom
ńavvund|u (-an, -ua; -oi) fn nyávogás, miákolás
nečie hsz ott, ottan
nečine hsz oda
nečinepäi hsz oda
nedäli (-n, -i; -löi) fn hét [időszak];
täl ~l ezen a héten, e héten; mennüt ~l jövő héten

nefti
nefti (-n, -i; -löi) fn kőolaj, ásványolaj, olaj
negatiivi|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1.
negatív; 2. elutasító, tagadó
negatiivu||pronomiin|u (-an, -ua;
-oi) fn tagadó névmás
neič|oi (-oin, -čoidu; -čoloi) fn 1.
szűz; 2. hajadon
neidi|ne (-zen, -stü; -zii) fn 1. leány,
lány, nagyleány, nagylány; 2. szűz;
vanhu ~ne aggszűz, vénlány, vénkisasszony; 3. hajadon
neido|i (-in, -idu; -loi) fn 1. szűz; 2.
hajadon
neilik|ku (-an, -kua; -koi) fn szekfű
neis||kello|ine (-zen, -stu; -zii) fn
gyöngyvirág
neitralitiet|tu (-an, -tua; -toi) fn
semlegesség
neitruali|ne (-zen, -stu; -zii) mn semleges; ~zet muat semleges országok
nekroloug|u (-an, -ua; -oi) fn nekrológ, (méltató) emlékbeszéd
nektuar|u (-an, -ua; -oi) fn nektár
nell|i I (-än, -iä; -ii) fn négyes
nell|i II (-än, -iä; -ii) szn négy
nellik|kö (-ön, -küö; -kölöi) fn négyzet [mértan]
nelli||kulma|ine (-zen, -stu; -zii) mn
négyzet||-, négyzetes, négyzetalakú
nell|i||kümmen (-än||-en, -iä||-dü; -ii||
-ii) szn negyven
nell|i||sadua (-än||suan, -iä||sadua; -ii||
sadoi) szn négyszáz
nell|i||tostu (-än||tostu, -iä||tostu; -ii||tostu) szn tizennégy
neľľuil|la (-en, -ou; -lah) verb futkos, futkározik, szaladgál
neľľu|ta (-on, -ou; -tah) verb fut,
szalad
nelläi hsz négyesben, négyen
nelläi||keski hsz négyesben, négyen
nellände|s (-ksen, -stü; -ksii) szn
negyed
nelländes||väli||kiž|a (-an, -ua; -oi)
fn negyeddöntő
nellänpiän hsz csütörtökön
nellä|s (-nden, -ttü; -nzii) szn negyedik
nellä|s||kümmen|es (-nden||-den, -ttü||
-ettü; -nzii||-zii) szn negyvenedik
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nelläs||oz|a (-an, -ua; -ii) fn negyedrész
nelläs||päiv|ü (-än, -iä; -ii) fn csütörtök
nellästi hsz négyszer
nellä|s||tostu (-nden||tostu, -ttü||-tostu; -nzii||tostu) szn tizennegyedik
nelläs||vuit|ti (-in, -tii; -tiloi) fn negyedrész
nems|u (-an, -ua; -oi) fn német
nenga nm így, úgy
nengo|ine (-zen, -stu; -zii) nm ily,
oly, ilyen, olyan
nen|ä (-än, -iä; -ii) fn orr
nenälleh hsz hason, hasmánt
nenän||südi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
in kíváncsi, érdeklődő
nenä||paikka|ine (-zen, -stu; -zii)
fn zsebkendő
nepremenno hsz feltétlenül, okvetlenül, mindenképp(en)
nepremenno|i (-in, -idu; -loi) mn
szükséges, nélkülözhetetlen
ner|o (-on, -uo; -oloi) fn tehetség;
runoniekan ~o költői tehetség
nerok|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
zseniális, lángeszű; ~as ristikanzu zseniális ember
nero||mie|s (-hen, -stü; -hii) fn szakember, vminek a szakértője
neroniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
lángész, zseni, mestere vminek
nerot|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn tehetségtelen
nerv|u (-an, -ua; -oi) fn ideg
nest|e (-ien, -ettü; -ielöi) fn nedv
nesteh (-en, -tü; -ii) fn folyadék
nezev|ü (-än, -iä; -ii) mn nedves;
~ät sovat nedves ruha
nezevü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn nedvesség
net (niilöin, niilöi) plur nm azok
neušto msz vajon
nevesk|ü (-än, -iä; -öi) fn meny
nevv|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. tanácsadás, konzultáció; 2. utasítás, rendelkezés
nevvo|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn oktató, nevelő
nevvok|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn találékony, leleményes
nevvomi|ne (-zen, -stu; -zii) fn útbaigazítás, útmutatás, utasítás

nimelline
nevvon||anda|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn tanácsadó
nevvon||an|do (-non, -duo; -doloi)
fn tanácsadás, konzultáció
nevvond|u (-an, -ua; -oi) fn 1. útbaigazítás, útmutatás, utasítás; 2.
megbízás
nevvondu||laito|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn tanácsadás, konzultáció
nevvost|o (-on, -uo; -oloi) fn tanács,
tanácstestület
nevvote|s (-ksen, -stu; -ksii) fn megbízás
nevvottelu (-n, -u; -loi) fn tanács,
tanácsadás
nevvottelu|t (-loin, -loi) plur fn megbeszélés, tárgyalás, értekezés
nevv|uo (-on, -ou; -otah) verb 1. tanácskozik, konzultál; 2. felhívja
a figyelmet, rámutat vmire; 3.
utasít, elrendel, rendelkezik
ni msz sem,se; ~ se, ~ tämä sem
ez, sem az; ~ sinne, ~ tänne sem
ide, sem oda; ~ nenga ~ tualleh
sem így, sem úgy
niegla|ine (-zen, -stu; -zii) fn tűlevél
nieglik|ko (-on, -kuo; -koloi) fn sündisznó, sün
niegl|u (-an, -ua; -oi) fn 1. tű; 2. tövis, tüske
niegl|uo (-on, -ou; -otah) verb köt
[textilt]
niem|i (-en, -ie; -ilöi) fn félsziget
niemi||mua (-n, -du; -loi) fn félsziget
niini||puu (-n, -du; -loi) fn hárs(fa)
niisti|i (-en, -edü; -elöi) fn rokkant
niit|ti (-in, -tii; -tilöi) fn fonal, szál,
cérna
niit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb kaszál,
lekaszál
niit|tü (-ün, -tüü; -tülöi) fn rét, mező
niken (nikenen, nikedä) nm senki
nikenen nm senkié
nikonzu hsz soha, sohasem
nikud|ai (-uan, -uadu; -ualoi) nm
semmilyen, semmiféle
nikui nm sehogy(an)
nikunne nm sehova, sehová
nikus nm sehol
nikuspäi nm sehonnan
nimelli|ne (-zen, -stü; -zii) mn névre
szóló

nimellizesti
nimellizesti hsz személyesen
nimen||kirjutand|u (-an, -ua; -oi)
fn aláírás
nimen||kirjuttami|ne (-zen, -stu;
-zii) fn aláírás
nimen||kirjutu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn aláírás
nimen||luvettelemi|ne (-zen, -stu;
-zii) fn névsorolvasás
nimen||luvettelend|u (-an, -ua; -oi)
fn névsorolvasás
nimen||luvettelu (-n, -u; -loi) fn
névsorolvasás
nimen||omah hsz különösen, speciálisan
nimen||panemi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn aláírás
nimen||panend|u (-an, -ua; -oi) fn
aláírás
nimen||pan|o (-on, -uo; -oloi) fn aláírás
nimet|öi (-tömän, -tömiä; -tömii)
mn névtelen, anonim
nim|i I (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn 1. név
◊ zakonan ~es a törvény nevében; 2. hírnév; 3. cím [alkotásé]; kniigan ~i a könyv címe
nimi II (nimin, nimidä) nm semmi
nimih nm sehova, sehová
nimi||lip|pu (-un, -puu; -puloi) fn
címke, vignetta
nimi||päiv|ü (-än, -iä; -ii) fn névnap
nimi||san|a (-an, -ua; -oi) fn főnév
nimit|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
elnevez vminek, csúfnéven nevez
nimit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb hív
vminek, nevez, elnevez
nimit|tiäkseh (-ämmös, -tähes; -etähes) refl verb hívják vhogyan
nimittu|ine (-zen, -stu; -zii) nm
semmilyen, semmiféle
nimitü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn elnevezés, névadás [eljárás]
niškoi (+ illat) nu részére, számára, -nak, -nek; lapseh ~ gyermek részére; minuh ~ számomra, részemre
nišk|u (-an, -ua; -oi) fn nyak(szirt)
◊ ajua ~as kiteszi a szűrét; istuo kenentahto ~al vkinek a
nyakán ül; andua ~ah nyakon vág
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nižu|ine (-zen, -stu; -zii) fn fehérkenyér, cipó
nivel (-en, -dü; -ii) fn ín
niveldümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
testgyakorlat, tornászás
niveldü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn testgyakorlat, tornászás
nivouse hsz teljesen, egészen
niühtü hsz teljesen, egészen
niärit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb boszszant, ingerel, hergel, mérgesít,
dühösít
no ksz de, azonban, ellenben
noj|ata (-uan, -uau; -atah) verb támaszkodik, megtámaszkodik, nekitámaszkodik
nojavu|o (-n, -u; -tah) verb támaszkodik, nekitámaszkodik, megtámaszkodik
ńok|ata (-kuan, -kuau; -atah) verb
szúr, megszúr, csíp, megcsíp, mar,
megmar [rovar, kígyó]
ńokka|ine (-zen, -stu; -zii) fn vminek a hegye / a csúcsa
ńok|ku (-an, -kua; -kii) fn 1. csőr; 2.
vég, határ, szélső pont
ńokkuand|u (-an, -ua; -oi) fn (rovar)csípés
noľ|a (-an, -ua; -ii) szn nulla
nominatiiv|u (-an, -ua; -oi) fn alanyeset
nomin|u (-an, -ua; -oi) fn névszó
nor|a (-an, -ua; -ii) fn üreg, lyuk,
odú; reboin ~a rókalyuk
normaľno|i (-in, -idu; -loi) mn normális
norm|at (-ien, -ii) plur fn követelmény, elvárás
norm|u (-an, -ua; -ii) fn 1. norma,
szabály, előírás; 2. norma, előirányzat
normuallizesti hsz normálisan, szabályosan
norviegiela|ine I (-zen, -stu; -zii)
fn norvég
norviegiela|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn 1. norvégiai; 2. norvég
norviegien rtlan mn 1. norvégiai;
2. norvég; ~ kieli norvég nyelv
Norviegi|i (-en, -edu) fn Norvégia
norvieg|u (-an, -ua; -oi) fn norvég
no|sta (-uzen, -uzou; -stah) verb 1.
felmegy; ~sta mäin piäle felmegy

nouzemu
a hegycsúcsra; 2. felkel [égitest];
päiväine ~uzou felkel a nap; 3.
felmászik; ~sta puuh fára mászik; 4. behatol; 5. megkel [tészta]; 6. erjed, forr [bor]
nostaľgi|i (-en, -edu; -eloi) fn nosztalgia
nostamu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn teher, súly
nostatand|u (-an, -ua; -oi) fn vminek a felkeltése / felébresztése,
előidézés
nostattami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
vminek a felkeltése / felébresztése, előidézés; mielenkiinnon ~ne
az érdeklődés felkeltése
nostat|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
ébreszt, felébreszt, kelt [álomból], felkelt [álomból]; 2. kelt,
felkelt, ébreszt, felébreszt, előidéz, támaszt, fakaszt, kivált [hatást, érzést] ~tua mielenkiindo
érdeklődést vált ki; ~tua süöndühimo étvágyat kelt; ~tua viha haragot vált ki / idéz elő
nostatu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn vminek a felkeltése / felébresztése,
előidézés
nostatus||čuas|ut (-suloin, -suloi)
plur fn ébresztőóra, vekker
nost|ua (-an, -au; -etah) verb 1. felemel; ~ua silmät felemeli a tekintetét; 2. dicsőít, magasztal
nožnič|at (-čoin, -čoi) plur fn olló
notk|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn 1. híg,
folyós, folyékony; ~ei pudro híg
kása; 2. hajlékony; ~ei vičču hajlékony ág
notkendami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
hígítás, felhígítás, oldás, feloldás
notkendand|u (-an, -ua; -oi) fn hígítás, felhígítás, oldás, feloldás
notkend|ua (-an, -au; -etah) verb
felhígít, felold
nouda|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn tanítvány, vkinek a követője
no|udua (-vvan, -udau; -vvetah) verb
megtart, betart
noumer (-an, -ua; -oi) fn szám, számjegy; arabielaizet ~at arab számok; riimalaizet ~at római számok
nouzem|u (-an, -ua; -ii) fn forrás

nouzu
nouzu (-n, -u; -loi) fn 1. felmenetel; ~ mäil hegyre menetel; 2.
felkelés, kelte vminek [égbolton]
nout|tu (-an, -tua; -tii) fn hangjegy,
kotta
nouttu||jal|gu (-lan, -gua; -goi) fn
kottatartó, kottaállvány
novell|u (-an, -ua; -oi) fn novella
nu ksz tehát
nuagla|ine (-zen, -stu; -zii) fn szög,
szeg; iškie ~ine szöget beüt / bever
nuam|u (-an, -ua; -oi) fn álarc, maszk
nukaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb elszunnyad, elszenderedik
nukkund|u (-an, -ua; -oi) fn szunyókálás, szendergés
nuk|kuo (-un, -kuu; -utah) verb szunyókál, szendereg
ńulista (-zen, -zou; -stah) verb csúszik-mászik [állat]
nuora|ine (-zen, -stu; -zii) fn 1. zsinór, zsineg; 2. cipőfűző
nuoremb|i (-an, -ua; -ii) kf mn fiatalabb, ifjabb
nuor|i (-en, -du; -ii) fn ifjú, fiatal
nuori|n (-man, -mua; -mii) ff mn
legfiatalabb, legifjabb
nuoriž|o (-on, -uo; -oloi) fn ifjúság [emberréteg]
ńuoru (-n, -u; -loi) fn földnyelv,
földnyúlvány
nuoru|s (-on, -ttu; -zii) fn ifjúság
[életszakasz], ifjúkor
nuo|t (-loin, -loi) plur fn azok
ńurait|tua (-an, -tau; -etah) verb csorog, csordogál
ńuust|ua (-an, -au; -etah) verb szagol, megszagol, szimatol
nübl|ü (-än, -iä; -ii) fn gomb
nüblü||louk|ko (-on, -kuo; -koloi)
fn gomblyuk
nüblä|ine (-zen, -stü; -zii) fn gomb
nügü||aiga|ine (-zen, -stu; -zii) mn
modern, korszerű
nügü|ine (-zen, -stü; -zii) mn egykorú, korunkbeli
nügöi hsz most, jelenleg
nügö|ine (-zen, -stü; -zii) mn jelenlegi, jelen, mostani
nühti|e (-n, -ü; -täh) verb 2. kitép,
kiszakít, kiránt vhonnan; 2. letép, leszakít, leszed
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nüht|ätä (-iän, -iäü; -ätäh) verb kitép, kiszakít, kiránt vhonnan
nül|gie (-len, -göü; -gietäh) verb 1.
nyúz, lenyúz, megnyúz
näčüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb rág,
megrág, rágcsál
nägemizessäh! kl viszontlátásra!
nägemü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn vélemény, nézet; minun ~kses (az
én) véleményem / nézetem szerint
nägeväh hsz szemmelláthatóan, észrevehetően, szembeszökően, érzékelhetően
nägeväl hsz láthatóan
nä|gü (-vün, -güü; -gülöi) fn látvány
nägü|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in látható, észrevehető, szembeszökő, érzékelhető
nägümät|öi (-tömän, -tömiä, -tömii)
mn láthatatlan, észrevehetetlen
nägüvis hsz jelen
nägüvä|ine (-zen, -stü; -zii) mn 1.
érzékelhető; 2. nyilvánvaló; ~ine
haireh nyilvánvaló tévedés
nägüvästi hsz szemmelláthatóan,
észrevehetően, szembeszökően,
érzékelhetően
nägüü hsz láthatóan
nä|güö (-vün, -güü; -vütäh) verb látszik
nä|gö (-vön, -güö; -gölöi) fn 1. látás, nézés; hüvä ~gö jó látás; 2.
látszat, benyomás, külső, megjelenés; 3. vélemény, nézet; minun ~vös (az én) véleményem /
nézetem szerint; 4. arc
nägö||al|a (-an, -ua; -oi) fn 1. kilátás; ~a ikkunaspäi az ablakból
való kilátás; 2. látóhatár, szemhatár
nägö||koht|u (-an, -ua; -ii) fn nézőpont, aspektus
nägö||kulm|u (-an, -ua; -ii) fn nézőpont, aspektus
näh (+ illat) nu 1. részére, számára, -nak, -nek; 2. -ról, -ről
nähte (+ illat) nu részére, számára, -nak, -nek; häneh ~ (az ő)
részére, számára
nä|htä (-in, -göü; -htäh) verb 1. lát;
hüvin-go sinä ~it? jól látsz? 2.
észrevesz, megfigyel; 3. találkozik; 4. elvisel

objektiivu
nä|htäkseh (-immös, -gehes; -htähes) refl verb találkozik
nähtävü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn nevezetesség, látnivaló
nähtävä|ine (-zen, -stü; -zii) mn 1.
nyilvánvaló; 2. bizonyító erejű
näivistü|ö (-n, -ü; -täh) verb fonynyad, elfonnyad, megfonnyad
näivišk|ö (-ön, -üö; -ölöi) mn fonynyadt
näl|gü (-län, -giä; -gii) fn éh, éhség;
kuolta ~gäh éhen hal; nähtä
~giä éhezik, koplal; olla ~läs éhes
nälgähi|ne (-zen, -stü; -zii) mn éhező, éhes
nälgävü|ö (-n, -ü; -täh) verb éhezik, megéhezik, kiéhezik
nämmä (nämmien, nämmii) nm ez
nänni (-n, -i; -löi) fn emlő, mell,
kebel
näpistel|lä (-en, -öü; -läh) verb csíp,
csipked, megcsíp
näpist|iä (-än, -äü; -etäh) verb csíp,
csipked, megcsíp
näppi|ne (-zen, -stü; -zii) mn csipetnyi; ~ne suolua egy csipetnyi só
näppäil|lä (-en, -öü; -läh) verb átszemel, sorra vesz
näppäi|n (-men, -ndü; -mii) fn kapcsológomb, gomb; painua ~ndü
(meg)nyomja a gombot
nästük|ki (-in, -kii; -kilöi) fn zsebkendő
nävendel|läkseh (-emmös, -ehes;
-lähes) refl verb felöltözik, kiöltözik
nävend|iä (-än, -äü; -etäh) verb felöltöztet, kicsinosít

O
obelisk|u (-an, -ua; -oi) fn obeliszk
objektiivi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
objektív, tárgyilagos
objektiivizelleh hsz tárgyilagosan,
objektívan
objektiivizesti hsz tárgyilagosan,
objektívan
objektiiv|u (-an, -ua; -oi) fn objektív [optika]

objektu
objekt|u (-an, -ua; -oi) fn 1. objektum; 2. tárgy [nyelvtan]
oblasti (-n, -i; -loi) fn terület [közigazgatási egység]
obleźan (-an, -ua; -oi) fn majom
obraz|u (-an, -ua; -oi) fn szentkép,
ikon
observatouri|i (-en, -edu; -eloi) fn
csillagvizsgáló, obszervatórium
obšivo|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
(deszkával) burkol
očalleh hsz hason, hasmánt
oč|ču (-an, -čua; -čii) fn 1. homlok;
2. csúcs, orom; 3. homlokzat
očču||puol|i (-en, -du; -ii) fn homlokzat
očču||sein|ü (-än, -iä; -ii) fn homlokzat
očk|at (-ien, -ii) plur fn szemüveg
oďďual|u (-an, -ua; -oi) fn takaró
odva hsz alig, kevéssé, kissé
ofisiant|u (-an, -ua; -oi) fn pincér
ofisier|u (-an, -ua; -oi) fn tiszt
ogahak|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn bökős, tüskés, szúrós
ogal (-an, -ua; -oi) fn rovás, rovátka
ogrod|u (-an, -ua; -oi) fn veteményeskert, konyhakert
ogurč|u (-an, -ua; -oi) fn uborka
ohi hsz 1. mellette; 2. melléje
ohjaili|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn diszpécser
ohjail|la (-en, -ou; -lah) verb vezérel
ohj|ata (-uan, -uau; -atah) verb vezet, irányít, igazgat; ~ata mašinua autót vezet
ohjav|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. szervezés, megszervezés, rendezés;
2. vezetés; járművezetés
ohjavo||kun|du (-nan, -dua; -dii) fn
vezetőség, főnökség
ohjavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn vezérlés, vezérmű
ohjavus||puľt|u (-an, -ua; -ii) fn műszerasztal, műszerpad, műszertábla
ohj|e (-ien, -ettu; -ieloi) fn utasítás, instrukció
ohjelmoiččemi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn programmozás
ohjelmoičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
programmozó
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ohjelmoičend|u (-an, -ua; -oi) fn
programmozás
ohjelmoiču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
programmozás
ohjelmoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
programmoz
ohjelm|u (-an, -ua; -oi) fn adás, sugárzás, műsorszórás
ohjie|t (-loin, -loi) plur fn utasítás
ohjuaj|at (-ien, -ii) plur fn vezetőség, főnökség
ohjuaj|u I (-an, -ua; -ii/-oi) fn 1.
(gépjármű)vezető, sofőr; 2. vezető, főnök
ohjuaj|u II (-an, ua; -ii/-oi) in vezető
ohjuami|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1.
szervezés, megszervezés, rendezés; 2. vezetés; járművezetés
ohjuand|u (-an, -ua; -oi) fn 1. szervezés, megszervezés, rendezés;
2. vezetés; járművezetés
ohkand|u (-an, -ua; -oi) fn 1. sóhajtozás; 2. álmélkodás, hüledezés
ohkeh (-en, -tu; -ii) fn 1. sóhajtozás; 2. álmélkodás, hüledezés
ohk|ua (-an, -au; -etah) verb 1. sóhajtozik; 2. álmélkodik, hüledezik
oig|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn 1. jobb,
jobb oldali; 2. helyes, pontos;
~ei vastavus helyes válasz; ~iet
kinnökset pontos fordítások
oigei||puoli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
jobb, jobboldali, jobb felőli
oigelisto||- et jobboldali [politika]
oigelisto||parti|i (-en, -edu; -eloi) fn
jobboldali párt
oigevukset|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn jogtalan
oigevuon||hoi|do (-jon, -duo; -doloi) fn igazságszolgáltatás
oigevuon||tiijolli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn jogi, jogtudományi
oigevu|s (-on, -ttu; -zii) fn helyesség, pontosság
oigevus||homm|u (-an, -ua; -ii) fn
jogi eljárás, bírósági eljárás
oigevus||laito|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn igazságügy
oigevus||norm|at (-ien, -ii) plur fn
jogrendszer
oigevus||ti|edo (-ijon, -eduo; -edoloi) fn jogtudomány

oletella
oigieh hsz helyesen, pontosan
oigieh||kirjutand|u (-an, -ua; -oi)
fn helyesírás
oigieh||kirjuttami|ne (-zen, -stu;
-zii) fn helyesírás
oigieh||kirjutu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn helyesírás
oigiel hsz jobbra, jobb oldalon
oigiele hsz jobbra, jobb felé
oigielpäi hsz jobbra, jobb felé
oigien||mugah hsz igazságosan
oigien||muga|ine (-zen, -stu; -zii)
mn igazságos
oigien||mugažu|s (-on, -ttu; -ksii)
fn igazság, igazságosság
oigiesti hsz helyesen, pontosan
oijend|ua (-an, -au; -etah) verb nyújt
vhová, kinyújt; ~ua käit kezet
nyújt
oi|jeta (-genen, -genou; -jetah) verb
elnyúlik, kinyújtózkodik
oivalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn igaz,
derék; ~ne ristikanzu igaz / derék ember
oj|a (-an, -ua; -ii) fn 1. patak; 2. árok
okean (-an, -ua; -oi) fn óceán
okrug|u (-an, -ua; -oi) fn körzet,
kerület, járás
oksendut|tua (-tau) verb hány, okádik
oks|u (-an, -ua; -ii) fn ág, gally;
puun ~il a fa ágain; istuo ~al
ágon ül
olemas hsz jelen
olemas||olemi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn létezés, lét
olemas||olend|u (-an, -ua; -oi) fn létezés, lét
olemas||ol|o (-on, -uo; -oloi) fn jelenlét
olemattomu|s (-on, -ttu; -zii) fn illúzió
olemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1. jelenlét; 2. tartózkodás vhol
olemu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn lényeg
olend|o (-on, -uo; -oloi) fn teremtmény
olend|u (-an, -ua; -oi) fn tartózkodás vhol
olendu||sij|a (-an, -ua; -oi) fn tartózkodási hely
olet|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
előfordul, található, akad

olgah
olgah! kl rendben! jól van!
ol|gi (-len, -gie; -gii/-giloi) fn szalma
olgu||piä (-n, -dü; -löi) fn váll
oliiv|u (-an, -ua; -oi) fn olajbogyó
olimpiuadan||- et olimpiai; ~külä
olimpiai falu; ~tuli olimpiai láng
olimpiuad|u (-an, -ua; -oi) fn olimpia
olla (olen, on; ollah) rh verb 1. van,
létezik; 2. si [igeragozásban]
oľľot|tua (-an, -tau; -etah) verb dicsér
ollu|h (-on, -ttu; -zii) in volt, múlt,
elmúlt, régi, egykori, hajdani
ol|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. jelenlét;
2. környezet, légkör
olo||paik|ku (-an, -kua; -koi) fn tartózkodási hely, élőhely, lakóhely
olo||paikku||ti|ijot (-edoloin, -edoloi) plur fn koordináták
olo|t (-loin, -loi) plur fn helyzet;
rahvahienvälizet ~t nemzetközi helyzet
olo||til|a (-an, -ua; -oi) fn halmazállapot
om|a (-an, -ua; -ii) mn magán, saját
oma||elos||ker|du (-ran, -dua; -doi)
fn önéletrajz; kirjuttua ~du önéletrajzot ír
oma||elos||kerralli|ne (-zen, -stu;
-zii) mn önéletrajzi
omahi|ne (-zen, -stu; -zii) fn rokon
omaksu|o (-n, -u; -tah) verb elnyel,
felszív
oma||kuv|a (-an, -ua; -ii) fn önarckép
oma||luadu|ine (-zen, -stu; -zii) mn
jellemző
oma||luadužu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
különcség
oma||muala|ine (-zen, -stu; -zii) fn
honfitárs
oma||nenä|ine (-zen, -stü; -zii) mn
önfejű, konok, makacs, csökönyös
omažu|s (-on, -ttu; -ksii) fn tulajdon, vagyon; valdivon ~s állami vagyon
oma||tahto|ine I (-zen, -stu; -zii)
fn önkéntes
oma||tahto|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn önkéntes
oma||valda|ine I (-zen, -stu; -zii)
fn zsarnok, kényúr, despota
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oma||valda|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn zsarnoki, despotikus
ombeli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn varrónő
ombelut|tua (-an, -tau; -etah) verb
varr, megvarr
ominažu|s (-on, -ttu; -ksii) fn sajátság, sajátos tulajdonság
omista|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn tulajdonos, birtokos, gazda
omistami|ne (-zen, -stu; -zii) fn birtoklás, bírása vminek, birtoka vminek
omistand|u (-an, -ua; -oi) fn birtoklás, bírása vminek, birtoka vminek
omist|ua (-an, -au; -etah) verb birtokol, bír vmit, hatalmában tart
omistu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
birtoklás, bírása vminek, birtoka vminek; 2. földbirtok, birtok
[terület]
omliet|tu (-an, -tua; -toi) fn omlett
om|mella (-belen, -belou; -mellah)
verb varr, megvarr, összevarr, bevarr
on|do (-non, -duo; -doloi) mn üres,
üreges
ongit|tua (-an, -tau; -etah) verb horgászik, pecázik
ongurd|ua (-an, -au; -etah) verb váj,
kiváj, vés, kivés, farag, kifarag
onnuako msz alighanem, felőlem
onnust|ua (-an, -au; -etah) verb váj,
kiváj, vés, kivés, farag, kifarag
opasta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn tanító, tanár
opastami|ne (-zen, -stu; -zii) fn tanítás, oktatás
opastand|u (-an, -ua; -oi) fn tanítás,
oktatás
opastet|tu (-un, -tuu; -tuloi) in betanított
opast|ua (-an, -au; -etah) verb tanít,
megtanít
opastu|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn tanuló, iskolás, diák
opastuks|et (-ien, -ii) plur fn kiképzés
opastumat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn írástudatlan, analfabéta
opastumattomu|s (-on, -ttu; -ksii)
fn írástudatlanság, analfabétizmus

optimistine
opastumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
vminek a megtanulása, vminek
a kitanulása
opastund|u (-an, -ua; -oi) fn vminek a megtanulása, vminek a kitanulása
opastundu||tovendu|s (-ksen, -stu;
-ksii) fn bizonyítvány
opastundu||tovestu|s (-ksen, -stu;
-ksii) fn iskolatábla
opastunnu|h (-on, -ttu; -zii) in tanult, képzett, művelt, kiművelt
opastunnužu|s (-on, -ttu; -zii) fn
műveltség, tanultság, felvilágosodottság
opastu|o (-n, -u; -tah) verb tanul,
megtanul, kitanul, elsajátít
opastu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn tanulság, okulás
opastus||aineh (-en, -tu; -ii) fn tantárgy
opastus||harjoittelu (-n, -u; -loi) fn
gyakorlat, gyakorlatvégzés [tanulmányi]
opastus||ka|uzi (-vven, -uttu; -uzii)
fn szemeszter
opastus||kniig|u (-an, -ua; -oi) fn
tankönyv
opastus||laito|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn tanintézet, oktatási intézmény
opastus||men|o (-on, -uo; -oloi) fn
tanulmányi előmenetel
opastus||rua|do (-von, -duo; -doloi)
fn gyakorlat, gyakorlatvégzés [tanulmányi]
operati|i (-en, -edu; -eloi) fn 1. operáció, műtét; 2. művelet
operiet|tu (-an, -tua; -toi) fn 1. operett; 2. operettelőadás; 3. operettszínház
operuator (-an, -ua; -oi) fn operatőr
opit|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
ellenőriz, megvizsgál
op|pie (-in, -piu; -itah) verb igyekszik, törekszik
oppi||kurs|u (-an, -ua; -oi) fn tanfolyam, kurzus
opponent|u (-an, -ua; -oi) fn opponens
optik|ku (-an, -kua; -koi) fn fénytan, optika
optimisti|ne (-zen, -stu; -zii) mn optimista, derűlátó

optimizmu
optimizm|u (-an, -ua; -oi) fn optimizmus, derűlátás
or|a (-an, -ua; -ii) fn fúró
ora|ine (-zen, -stu; -zii) fn ár [szerszám]
oranževo|i (-in, -idu; -loi) mn narancssárga
oras||kuu (-n, -du; -loi) fn május
orast|ua (-an, -au; -etah) verb kikel [növény]
orav|u (-an, -ua; -oi) fn mókus
orbiit|tu (-an, -tua; -toi) fn keringési pálya, bolygópálya
orbo|i I (-in, -idu; -loi) fn árvagyerek
orbo|i II (-in, -idu; -loi) mn árva
orden (-an, -ua; -oi) fn érdemrend,
rendjel, kitüntetés
order|u (-an, -ua; -oi) fn rendelet,
rendelkezés, parancs
orfogruafi|i (-en, -edu; -eloi) fn helyesírás
organ I (-an, -ua; -oi) fn szerv [élettan]
organ II (-an, -ua; -oi) fn orgona
[hangszer]
organizm|u (-an, -ua; -oi) fn organizmus, szervezet
organizuičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn organizátor, szervező
organizui|ja (-čen, -ččou; -jah) fn
organizál, szervez, megszervez
orguani|ne (-zen, -stu; -zii) mn organikus, szerves
orieh|u (-an, -ua; -oi) fn dió
orientiirui|jakseh (-čemmos, -ččehes; -jahes) refl verb orientálódik, tájékozódik
originual|u (-an, -ua; -oi) mn originál, eredeti
orj|u (-an, -ua; -ii) fn rabszolga
orju|s (-ksen, -stu; -ksii) fn rabszolgaság
orkestr|u (-an, -ua; -oi) fn zenekar
ornitoloug|u (-an, -ua; -oi) fn ornitológus
ornuament|u (-an, -ua; -oi) fn díszítés, ornamens, díszítmény
orož|u (-an, -ua; -oi) fn puska
osl|u (-an, -ua; -ii) fn szamár
oś|śu (-an, -śua; -sii) fn tengely
osta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn vevő,
vásárló
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ost|ua (-an, -au; -etah) verb vásárol, megvásárol, vesz, megvesz
oz|a (-an, -ua; -ii) fn 1. rész, alkotórész; 2. kötet; 3. osztályrész,
sors; jügei ~a nehéz sors; kova
~a keserű sors; 3. szerencse; 4.
fejezet; 5. felvonás; 6. elem, alkotóelem, alkotórész, komponens;
7. szakasz
ozak|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
sikeres, szerencsés, kedvező
ozan||otta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
tag [szervezetben], részvevő
ozan||ot|to (-on, -tuo; -toloi) fn részvétel
oza||puol|i (-en, -du; -ii) fn 1. fél
[jog]; 2. ügyfél
ozast|o (-on, -uo; -oloi) fn részleg
oz|ata (-uan, -uau; -atah) verb szúr,
megszúr
ozat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn
szerencsétlen, balszerencsés
ozattomu|s (-on, -ttu; -ksii) fn 1. baj,
szerencsétlenség; 2. üzemzavar;
meghibásodás
ozav|u (-an, -ua; -ii) mn sikeres,
szerencsés
ozit|tuo (-un, -tuu; -utah) verb sikerül
ozr|u (-an, -ua; -ii) fn árpa [növény]
ozutand|u (-an, -ua; -oi) fn vminek a kifejezése / kifejezésre juttatása
ozutandu||pronomiin|u (-an, -ua;
-oi) fn mutató névmás
ozut|eh (-tehen, -estu; -tehii) fn kirakat
ozut|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
bemutat
ozutelm|u (-an, -ua; -oi) fn előadás
ozutelu||sein|ü (-än, -iä; -ii) fn kiállítási paraván / állvány
ozut|in (-timen, -indu; -timii) fn 1.
mutatópálca; 2. mérőműszer
ozutta|i I (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
számláló
ozutta|i II (-jan, -jua; -jii/-joi) in
1. szemléltető; 2. szemléletes
ozuttami|ne (-zen, -stu; -zii) fn vminek a kifejezése / kifejezésre juttatása
ozuttam|o (-on, -uo; -oloi) fn színtér

oučeredi
ozuttelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
bemutatás
ozuttelend|u (-an, -ua; -oi) fn bemutatás
ozutteli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn 1.
színész; 2. művész
ozuttelu (-n, -u; -loi) fn kiállítás
ozuttelu||vehkeh (-en, -tü; -ii) fn
kellék
ozut|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
mutat, bemutat, megmutat; 2. kifejez, kinyilvánít, közöl; 3. jellemez
ozut|tuakseh (-ammos, -tahes; -etahes) refl verb 1. tűnik vmilyennek, látszik vmilyennek; 2. kikukucskál, kinéz vmi mögül; 3.
mutatkozik, megjelenik
ozutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn útbaigazítás, útmutatás, utasítás
ozutus||ikkun (-an, -ua; -oi) fn kirakat; laukan ~as a bolt kirakatában
otand|u (-an, -ua; -oi) fn 1. elfoglalás, bevétel [városé] 2. letartóztatás
otčot|tu (-an, -tua; -toi) fn számadás, beszámoló
oteh||san|at (-oin, -oi) plur fn idézet
ot|ellakseh (-telemmos, -telehes;
-ellahes) refl verb belekapaszkodik
ottami|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1. elfoglalás, bevétel [városé]; 2. letartóztatás
ot|to (-on, -tuo; -toloi) fn elfoglalás, bevétel [városé] ◊ vangih
~to foglyulejtés
ot|tua (-an, -tau; -etah) verb 1. vesz
[kézbe], elvesz, fog [kézbe], megfog ◊ ~tua miehele férjül vesz;
~tua omih käzih saját kézbe vesz;
~tua mieli piäh észhez tér; 2.
kivesz, elővesz; 3. elvesz, eltulajdonít; 4. beszerez
ot|tuakseh (-ammos, -tahes; -etahes) refl verb megragad, elkap,
megfog; ~ käzi kädeh kézen fog
/ ragad
otvjortk|u (-an, -ua; -oi) fn csavarhúzó
oučeredi (-n, -i; -loi) fn sor [emberek]; seizattuo ~h sorba(n) áll
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oučerku
oučerk|u (-an, -ua; -oi) fn karcolat
[műfaj]
oudo (ovvon, ouduo; oudoloi) mn
1. ismeretlen, idegen; 2. szokatlan, rendkívüli
ounahu|s (-on, -ttu; -zii) fn ravaszság, fortély, furfang
ouna|s (-han, -stu; -hii) mn ravasz,
furfangos, fortélyos
ounast|ua (-an, -au; -etah) verb ravaszkodik, furfangoskodik
ouper|u (-an, -ua; -oi) fn 1. opera,
dalmű; 2. operaház, dalszínház
ouveš|ši (-in, -šii; -šiloi) fn zöldség
ovvolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn meglepő
ovvostu|o (-n, -u; -tah) verb 1. meglepődik; 2. kitalál; 3. csodálkozik,
elcsodálkozik, ámul, elámul
ovvostu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn csodálkozás, elámulás, meglepődés
ovvostut|tua (-an, -tau; -etah) verb
csodálatba / ámulatba ejt, meglep

P
pa|bu (-vun, -buu; -buloi) fn bab;
keittiä rokku ~vunke bablevest
főz
pabu||rok|ku (-an, -kua; -kii) fn bableves
pačkaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb durrog, dörög,
csattog
pačk|ata (-uan, -uau; -atah) verb
durrog, dörög, csattog
pačkut|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb ütöget, vereget
pačkut|tua (-an, -tau; -etah) verb üt,
ver
pada (puan, padua; padoi) fn fazék
padaniek|ku (-an, -kua; -koi) fn fazekas
pagi|i (-en, -edü; -elöi) fn boka
[lábfej fölötti rész]
pagin (-an, -ua; -oi) fn 1. beszéd; 2.
beszélgetés, társalgás; 3. szereplés, fellépés [szerepben]
paginan||pi|do (-von, -duo; -doloi)
fn tanácskozás, értekezlet
paginan||vedä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
fn elnök [ülésen]

pagin|at (-oin, -oi) plur fn mendemonda, szóbeszéd
pagin||kanz|u (-an, -ua; -oi) fn beszélgetőtárs
pagin||kielen rtlan mn társalgási
(nyelvi)
pagin||lua|du (-vun, -duu; -duloi)
fn 1. akcentus, kiejtés; vieraskieline ~du idegen akcentus; 2.
beszédmód, beszédmodor
pagin||ta|ba (-van, -bua; -boi) fn
kiejtés, akcentus
pagin||tai|do (-jon, -duo; -doloi) fn
retorika
pagin||vi|ga (-jan, -gua; -goi) fn beszédhiba
pagizi|i I (-jan, -jua; -jii/-joi) fn szónok
pagizi|i II (-jan, -jua; -jii/-joi) in
beszédes
pagizijan||lav|a (-an, -ua; -oi) fn
szónoki emelvény, pulpitus
pagizut|tua (-an, -tau; -etah) verb
beszélget, társalog
pa|go (-von, -guo; -goloi) fn 1. megfutamodás; 2. menekülés
pagoh||tüön|dö (-nön, -düö; -dölöi)
fn kiürítés, evakuálás
pagola|ine I (-zen, -stu; -zii) fn 1.
szökevény; 2. menekült
pagola|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
1. szökött; 2. menekült
pah|a I (-an, -ua; -oi) fn (a) rossz,
(a) gonosz
pah|a II (-an, -ua; -oi) mn 1. rossz;
~a siä rossz idő(járás); 2. káros,
ártó, ártalmas; 3. undok, undorító,
utálatos; 4. gonosz; 5. alkalmatlan, használhatatlan
pahač|ču (-un, -čuu; -čuloi) fn vipera
pahala|ine (-zen, -stu; -zii) fn ördög
pahale||tuli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in nehézkes
pahalleh hsz kellemetlenül, roszszul
paha||luadu|ine (-zen, -stu; -zii) mn
rossz minőségű; ~ine tavar rossz
minőségű áru
paha||mieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
1. komor, borús, rosszkedvű, búskomor; 2. bosszantó; ~ne hairahtus bosszantó hiba

paikata
paha||mieližü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn
szomorúság, rosszkedvűség, kedvetlenség
pahan||azu|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn csibész, csirkefogó
pahan||ruada|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn csibész, csirkefogó
pahan||rua|do (-von, -duo; -doloi)
fn botrány, skandalum, gyalázat
paheksi|e (-n, -u; -tah) verb lenéz,
megvet
paheksijen hsz lenézően, megvetően
paheksimi|ne (-zen, -stu; -zii) fn lenézés, megvetés
paheksind|u (-an, -ua; -oi) fn lenézés, megvetés
paheldu|o (-n, -u; -tah) verb elkedvetlenedik, lehangolódik
pahenemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn romlás, leromlás, rosszabbodás
pahenend|u (-an, -ua; -oi) fn romlás, leromlás, rosszabbodás
pahe|ta (-nen, -nou; -tah) verb lead a súlyából, leromlik
pahi|n (-man, -mua; -mii) ff mn legrosszabb
pahk|u (-an, -ua; -oi) fn daganat, dudor, púp
pahoi hsz rosszul
pahoit|ellakseh (-telemmos, -telehes; -ellahes) refl verb 1. boszszankodik; ~ellakseh omua ozua
bosszankodik a sorsa miatt; 2. sajnálkozik, bán vmit, bánkódik
pahoittelu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn panasz, panaszkodás
pahoit|tua (-an, -tau; -etah) verb elkeserít, keserűséget okoz
pahu|s (-on, -ttu; -zii) fn 1. (a) rossz,
(a) gonosz, gonoszság; 2. ártalom; 3. botrány, skandalum, gyalázat
pahvi (-n, -i; -loi) fn karton, kartonlap, kartondoboz
paiče msz hátha, meglehet
paiči (+ part) prep vmin / vkin kívül; kaikin ~ händü őrajta kívül mindenki
pai|du (-jan, -dua; -doi) fn ing
paik|ata (-kuan, -kuau; -atah) verb
foltoz, megfoltoz; ~ata sobii ruhát megfoltoz

paikku
paik|ku (-an, -kua; -koi) fn álláshely,
állás, munkahely, hivatal [pozíció]
paimendus||mua (-n, -du; -loi) fn
legelő
paimo|i (-in, -idu; -loi) fn pásztor
paimoi||koir|u (-an, -ua; -ii) fn juhászkutya
paimoin||puzu (-n, -u; -loi) fn pásztortáska [növény]
paina|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn kiadó
painaja|ine (-zen, -stu; -zii) fn
lidércnyomás
painami|ne (-zen, -stu; -zii) fn kiadás; kniigoin ~ne könyvkiadás
painand|u (-an, -ua; -oi) fn nyomtatás
painate|s (-ksen, -stu; -ksii) fn levonat [nyomdai]
painat|tua (-an, -tau; -etah) verb
nyomtat, kinyomtat, nyom, kinyom
painavu|o (-n, -u; -tah) verb odanyom, odatapaszt
pain|e (-ien, -ettu; -ieloi) fn nyomás
painet|tu (-un, -tuu; -tuloi) in nyomott, nyomtatott
paini|n (-men, -ndu; -mii) fn mártás, szósz
pain|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. súly,
nehezék; 2. hangsúly; 3. nyomás;
4. nyomás [hatás, kényszerítés];
ekonoumielline paino gazdasági
nyomás
paino||haireh (-en, -tu; -ii) fn sajtóhiba
paino||merki (-n, -i; -löi) fn hangsúlyjel
paino|s (-ksen, -stu; -ksii) fn kiadás,
kinyomtatás, közzététel
painost|ua (-an, -au; -etah) verb kihangsúlyoz, hangsúlyoz
painottomu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
súlytalanság
pain|ua (-an, -au; -etah) verb 1.
nyom, szorít, lenyom, leszorít, ránehezedik; 2. nyom vmennyit,
vmekkora súlya van; 3. belemárt,
belemerít; 4. görbít, meggörbít,
elgörbít, hajlít, meghajlít, elhajlít; 5. kinyomtat, kiad, közzétesz
painu|о (-n, -u; -tah) verb hajlik, elhajlik, meghajlik, görbül, elgörbül, meggörbül
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pa|ista (-gizen, -gizou; -istah) verb
1. beszélget, társalog; 2. felszólal, szót emel; ~ista mintahto
puoles vmi / vki mellett felszólal; 3. szerepel, fellép
paiz|e (-ien, -ettu; -ieloi) fn tályog,
kelés
paivu (-n, -u; -loi) fn fűzfa, fűz
paj|a (-an, -ua; -oi) fn kovácsműhely
pajatand|u (-an, -ua; -oi) fn éneklés, ének(szó), dalolás
pajatta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn énekes, énekesnő
pajattami|ne (-zen, -stu; -zii) fn dalolás, éneklés, ének(szó)
pajat|tua (-an, -tau; -etah) fn dalol,
énekel
pajatu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn éneklés, ének(szó), dalolás
pajennu|h I (-on, -ttu; -zii) fn 1. szökevény; 2. menekült
pajennu|h II (-on, -ttu; -zii) in 1.
szökött; 2. menekült
pa|jeta (-genen, -genou; -jetah) verb
1. elfut, elszalad; 2. szökik, megszökik, elszökik; 3. menekül, elmenekül
paj|o (-on, -uo; -oloi) fn ének, dal
pajo||kniig|u (-an, -ua; -oi) fn énekeskönyv, daloskönyv
pajon||alga|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
előénekes
paju (-n, -u; -loi) fn fűzfa, fűz
pakast|ua (-au) verb fagy
paketiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
csomagol, becsomagol
pakičči|i (-jan, -jua; -jii/joi) fn koldus, kéregető
pakiču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn beadvány, kérvény
pakiet|tu (-an, -tua; -toi) fn csomag
paki|ta (-čen, -ččou; -tah) verb 1.
kér, megkér; 2. kérlel, könyörög
pakka|ine I (-zen, -stu; -zii) fn fagy
Pakka|ine II (-zen, -stu; -zii) fn Télapó
pakka|ine III (-zen, -stu; -zii) mn
jéghideg, fagyos
pakkas||kuu (-n, -du; -loi) fn január;
~n enzimäine päivü január elseje
pakkavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn csomag

palavu
pakkohi|ne (-zen, -stu; -zii) mn kötelező
pakkumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn esés,
leesés, zuhanás, lezuhanás
pak|kuo (-un, -kuu; -utah) verb 1.
hull, lehull, esik, leesik [csapadék]; 2. kiesik, kihull; 3. hullik,
kihullik [haj]
pakoitet|tu (-un, -tuu; -tuloi) in
kényszerű, kikényszerített
pakoittamat|oi I (-toman, -tomua;
-tomii) fn önkéntes
pakoittamat|oi II (-toman, -tomua;
-tomii) mn önkéntes
pakoittamattah hsz önként, önkéntesen
pakoittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
kényszer, kényszerítés
pakoit|tua (-an, -tau; -etah) verb
kényszerít, kikényszerít
pakoitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn kényszer, kényszerítés
pakuiččemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
csomagolás, becsomagolás, elcsomagolás, pakolás, bepakolás, elpakolás
pakuičend|u (-an, -ua; -oi) fn csomagolás, becsomagolás, elcsomagolás, pakolás, bepakolás, elpakolás
pakuiču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn csomagolás [burkolat]
pakui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb csomagol, becsomagol, pakol, bepakol
pakund|u (-an, -ua; -oi) fn esés,
leesés, zuhanás, lezuhanás
pal|a (-an, -ua; -oi) fn 1. rész; 2.
darab; 3. példány
pala|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in 1. égő;
2. gyúlékony, éghető
pala|ine (-zen, -stu; -zii) fn részecske
palami|ne (-zen, -stu; -zii) fn égés,
elégés, izzás
palatalizati|i (-en, -edu; -eloi) fn palatalizáció, lágyítás
palatalizui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
palatalizál, lágyít, meglágyít
palataľno|i (-in, -idu; -loi) mn palatális
palatk|u (-an, -ua; -oi) fn sátor
palav|u (-an, -ua; -ii) mn forró

palgo
pal|go (-lon, -guo; -goloi) fn hüvely
[növényi]
palkala|ine (-zen, -stu; -zii) mn 1.
szerződtetett, bér||-; ~ine ruadai
bérmunkás; 2. zsoldos
palk|ata (-uan, -uau; -atah) verb felfogad, felbérel, felvesz, alkalmaz
palkat|tu (-un, -tuu; -tuloi) in 1.
szerződtetett, felbérelt, bér||-; ~tu
ruadai bérmunkás; ~tu piäniekku bérgyilkos; 2. zsoldos
palkav|o (-on, -uo; -oloi) fn szerződtetés, alkalmazás, felvétel, felfogadás
palkavu|o (-n, -u; -tah) verb elszegődik
palkavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn szerződtetés, alkalmazás, felvétel, felfogadás
palkiččemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
jutalmazás, megjutalmazás
palkičend|u (-an, -ua; -oi) fn jutalmazás, megjutalmazás
palkind|o (-on, -uo; -oloi) fn díj,
jutalom
palki|ta (-čen, -ččou; -tah) verb 1.
fizet, kifizet, megfizet; 2. jutalmaz, megjutalmaz, díjaz
palku||- I et 1. szerződtetett, bér||-;
2. zsoldos
palk|u II (-an, -ua; -oi) fn fizetés, bér
palkuand|u (-an, -ua; -oi) fn szerződtetés, alkalmazás, felvétel, felfogadás
palku||rua|do (-von, -duo; -doloi)
fn bérmunka
palku||saldat|tu (-an, -tua; -toi) fn
zsoldoskatona, zsoldos
paľľa|ine (-zen, -stu; -zii) fn kalapács
paľľa|s (-han, -stu; -hii) mn 1. meztelen, csupasz; 2. nyitott, nyílt
paľľas||jal|gu (-lan, -gua; -goi) mn
mezítlábas
paľľas||piä (-n, -dü; -löi) mn kopasz, tar
paľľast|ua (-an, -au; -etah) verb
1. feltár; 2. lecsupaszít, lemeztelenít
paľľastu|o (-n, -u; -tah) verb lemeztelenedik, kivetkőzik
paľľ|u (-an, -ua; -oi) fn (nagy) kalapács, pöröly
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palmik|ko (-on, -kuo; -koloi) fn hajfonat, copf
palmikoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
befon, összefon
paľm|u (-an, -ua; -oi) fn pálma
paloit|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
felvág, felszeletel
paloit|tua (-an, -tau; -etah) verb felvág, felszeletel
palst|u (-an, -ua; -oi) fn hasáb [nyomdai], oszlop, számoszlop
paltin (-an, -ua; -oi) fn vászon
paľt|o (-on, -uo; -oloi) fn felöltő,
nagykabát
pal|ua (-an, -au; -etah) verb 1. ég,
elég; 2. megég, leég, lesül; ~ua
päivüpastos leég / lesül a napon;
3. lángol
paluat|tu (-an, -tua; -toi) fn palota
palveili|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn szobalány, szobaasszony
palvelemi|ne (-zen, -stu; -zii) 1. kiszolgálás, felszolgálás; 2. ellátás,
kezelés
palvelend|u (-an, -ua; -oi) 1. kiszolgálás, felszolgálás; 2. ellátás, kezelés
palvel|la (-en, -ou; -lah) verb kiszolgál, felszolgál
palvelu (-n, -u; -loi) 1. kiszolgálás,
felszolgálás; 2. ellátás, kezelés
palvelu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn szolgálat, hivatal
palvo|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn rajongó, csodáló, hódoló
palv|uo (-on, -ou; -otah) verb leselkedik, megles, lesben áll
pamahtel|la (-en, -ou; -lah) verb durran, dörren, dördül, megdördül
pamaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb durrog, dörög,
csattog
pamahut|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb csapódik, csattan
pamahut|tua (-an, -tau; -etah) verb
megüt
pamait|tua (-an, -tau; -etah) verb
dobol
pami|sta (-zen, -zou; -stah) verb dörög, dübörög, robajlik, zúg, zörög, csörög, csörömpöl
pamu (-n, -u; -loi) fn dörgés, dörej, robaj

parandandu
panemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1.
behelyezés, betevés; 2. megjelölés, kijelölés, kitűzés; 3. bezárás,
bebörtönzés
panend|u (-an, -ua; -oi) fn 1. behelyezés, betevés; 2. megjelölés, kijelölés, kitűzés; 3. bezárás, bebörtönzés
panet|tua (-an, -tau; -etah) verb betesz, berak, behelyez
pang|u (-an, -ua; -oi) fn vminek a
karja, fogantyú
pan|na (-en, -ou; -nah) verb 1. tesz,
odatesz, letesz, lehelyez; 2. betesz, behelyez; 3. rátesz, ráhelyez, ráfektet; 4. kirak, kitesz;
5. hull, lehull, esik, leesik [csapadék]
pan|o (-on, -uo; -oloi) fn behelyezés, betevés
panoruam|u (-an, -ua; -oi) fn panoráma
pano|s (-ksen, -stu; -ksii) fn hozzájárulás
pansionuat|tu (-an, -tua; -toi) fn panzió
panti (-n, -i; -loi) fn zálog; panna
~kse zálogba tesz / helyez
pantomiim|u (-an, -ua; -oi) fn pantomim, némajáték
papirosk|u (-an, -ua; -ii) fn szopókás cigaretta
papk|u (-an, -ua; -oi) fn irattartó,
mappa
pap|pi (-in, -pii; -piloi) fn 1. pap,
lelkész; 2. atya [pap]
parafiin|u (-an, -ua; -oi) fn parafin
parahi|n (-man, -mua; -mii) ff mn
legjobb
parahod|u (-an, -ua; -oi) fn gőzhajó
paralič|ču (-an, -čua; -čoi) fn paralízis
paralleli (-n, -i; -loi) fn párhuzamos (egyenes)
parallelo||gramm|u (-an, -ua; -oi)
fn paralelogramma
parametri (-n, -i; -löi) fn paraméter
parandami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
gyógyítás, gyógykezelés, kezelés, kúra
parandand|u (-an, -ua; -oi) fn gyógyítás, gyógykezelés, kezelés, kúra

parandella
parandel|la (-en, -ou; -lah) verb 1.
jobbít, megjobbít; 2. gyógyít, kigyógyít, meggyógyít
parand|ua (-an, -au; -etah) verb 1.
jobbít, megjobbít; 2. gyógyít, kigyógyít, meggyógyít
parandu|o (-n, -u; -tah) refl verb
gyógyul, meggyógyul
parandu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn fejlesztés, kifejlesztés, felfejlesztés
para|s (-han, -stu; -hii) mn legjobb
paras||luadu|ine (-zen, -stu; -zii)
mn elsőosztályú, elsőrendű
parašuut|tu (-an, -tua; -toi) fn ejtőernyő
paraziit|tu (-an, -tua; -toi) fn parazita, élősködő
para|ta (-nen, -nou; -tah) verb 1. javul, megjavul; 2. gyógyul, kigyógyul, meggyógyul, felgyógyul, lábadozik
paravoz|u (-an, -ua; -oi) fn gőzmozdony
par|du (-ran, -dua; -doi) fn szakáll
pardu||suu (-n, -du; -loi) mn szakállas
pardu||veič|či (-en, -čie; -čii/-čilöi)
fn borotva
parembah kf hsz jobban
parembasti kf hsz jobban
parembi I kf hsz jobban
paremb|i II (-an, -ua; -ii) kf mn jobb
parkiet|tu (-an, -tua; -toi) fn parkett(a)
park|u (-an, -ua; -oi) fn park
parluament|u (-an, -ua; -oi) fn parlament
parodiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
parodizál
parodist|u (-an, -ua; -oi) fn parodista
parom|u (-an, -ua; -oi) fn rév
paroudi|i (-en, -edu; -eloi) fn paródia, kifigurázás, kigúnyolás
parrak|as (-kahan, -astu, -kahii) mn
szakállas
par|zi (-ren, -tu; -zii) fn gerenda,
szálfa, rönk
parter (-an, -ua; -oi) fn színházi
földszint
parti|i (-en, -edu; -eloi) fn párt;
kommusnistoin ~i kommunista
párt
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partisiip|pu (-an, -pua; -poi) fn participium, melléknévi igenév
partizuan|u (-an, -ua; -oi) fn partizán
partńor (-an, -ua; -oi) fn partner,
társ
part|u (-an, -ua; -oi) fn (iskola-)
pad
paruad|u (-an, -ua; -oi) fn díszszemle, díszfelvonulás, parádé
parusiin|u (-an, -ua; -oi) fn vitorlavászon
parv|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn csapat,
sereg, raj, falka
pasifist|u (-an, -ua; -oi) fn pacifista
pasifizm|u (-an, -ua; -oi) fn pacifizmus
pasijent|u (-an, -ua; -oi) fn páciens
pasport|u (-an, -ua; -oi) fn útlevél
passib|o (-on, -uo; -oloi) fn köszönet
passiboi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
köszön [köszönetet mond], megköszön
passiivi|ne (-zen, -stu; -zii) mn paszszív, tétlen
passiiv|u (-an, -ua; -oi) fn szenvedő igealak
pasternuak|ku (-an, -kua; -koi) fn
paszternák
pastet|tu (-un, -tuu; -tuloi) in sütött,
sült
pastil (-an, -ua; -oi) fn puha cukorka
past|o (-on, -uo; -oloi) fn fénylés,
csillogás, ragyogás
past|u (-an, -ua; -oi) fn paszta, pép,
kenőcs, krém
past|ua (-au) verb süt, kisüt; päiväine ~au (ki)süt a nap
pastu|o (-n, -u; -tah) verb megsül,
megpirul
paštiet|tu (-an, -tua; -toi) fn pástétom
patent|u (-an, -ua; -oi) fn szabadalom
patentui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
szabadalmaz(tat)
patentuit|tu (-un, -tuu; -tuloi) in
szabadalmazott
patietiekalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
patetikus, emelkedett, méltóságteljes

pedrunvaza
patietiek|ku (-an, -kua; -koi) fn pátosz
patišk|o (-on, -uo; -oloi) fn lusta,
naplopó
patriarh|u (-an, -ua; -oi) fn pátriárka
patriarhualli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
patriarchális
patriarhuat|tu (-an, -tua; -toi) fn
patriarchátus
patriotizm|u (-an, -ua; -oi) fn hazafiasság, patriotizmus
patriot|tu (-an, -tua; -toi) fn hazafi, patrióta
patron (-an, -ua; -oi) fn töltény
patruli (-n, -i; -loi) fn járőr, őrjárat
patteil|lakseh (-emmos, -ehes; -lahes) refl verb lustálkodik, lustul
pattevu|s (-on, -ttu; -ksii) fn lustaság, tunyaság
patti|i (-en, -edu; -eloi) mn lusta,
rest, henye, tunya
pauz|u (-an, -ua; -oi) fn szünet
pavian (-an, -ua; -oi) fn pávián
paviljon (-an, -ua; -oi) fn pavilon
pavvahtel|la (-en, -ou; -lah) verb
durran, dörren, dördül, eldördül
pavvaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb durrog, dörög,
csattog
pa|vvata (-uguan, -uguau; -vvatah)
verb durrog, dörög, csattog
pavvut|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb csapódik, csattan
pečat|ti (-in, -tii; -tiloi) fn 1. nyomat, lenyomat; 2. pecsét
pedagougiek|ku (-an, -kua; -koi) fn
pedagógia
pedagougi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
pedagógiai
pedagoug|u (-an, -ua; -oi) fn pedagógus
pedali (-n, -i; -loi) fn pedál
pedant|u (-an, -ua; -oi) mn pontoskodó, aprólékoskodó, pedáns
pediküür|ü (-än, -iä; -ii) fn pedikűr, lábápolás
pedo||eläi|n (-men, -ndü; -mii) mn
1. ragadozó; vadállat, fenevad
pedru (-n, -u; -loi) fn szarvas
pedrun||vaz|a (-an, -ua; -oi) fn szarvasborjú

pedvatakseh
pedv|atakseh (-uammos, -uahes;
-atahes) refl verb 1. hempereg,
hánykolódik, dobálja magát; 2.
rakoncátlankodik, hancúrozik
pedä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn erdei
fenyő
pedäi||kanga|s (-han, -stu; -hii) fn
fenyves, fenyőerdő
pedäjik|kö (-ön, -küö; -kölöi) fn
fenyves, fenyőerdő
pehm|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn puha, lágy
pehmei||sana|ine (-zen, -stu; -zii)
mn kedves, szívélyes, udvarias,
tapintatos
pehmei||sanazesti hsz kedvesen, szívélyesen, udvariasan
pehmei||sanažu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn kedvesség, szívélyesség, udvariasság
pehmei||südämelli|ne (-zen, -stü;
-zii) mn jószívű, szíves
pehmei||südämelližü|s (-ön, -ttü;
-ksii) fn jószívűség, szívesség
pehmend|iä (-än, -äü; -etäh) verb
1. puhít, megpuhít; 2. lágyít, palatalizál [nyelvtan]
pehmendü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn
palatalizáció, lágyítás
pehmendüs||merki (-n, -i; -löi) lágyjel
pehmieh hsz lágyan
pehmiesti hsz lágyan
pehmikkä|ine (-zen, -stü; -zii) mn
pelyhes, pihés, bolyhos
pehmit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
felráz; ~tiä pielus felrázza a párnát
peibo|i (-in, -idu; -loi) fn pinty
peigal|o (-on, -uo; -oloi) fn nagyujj [kéz]
peit|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
titkol, eltitkol, titokban tart
peit|elläkseh (-telemmös, -telehes;
-ellähes) refl verb titkolózik
peitoči hsz titkon, titokban, sutytyomban
peitolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1.
titkos; 2. titokzatos, rejtélyes
peitolližu|s (-on, -ttu; -ksii) fn titok,
rejtély
peitos||nim|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn vkinek az inkognitója
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peitos||piet|tü (-ün, -tüü; -tülöi) in
titkos(ított) [jog]
peitos||piettäv|ü (-än, -iä; -ii) in 1.
titkos; 2. titokzatos, rejtélyes
peit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb elborít, elönt, eláraszt, beborít ◊ ~tiä
jället eltünteti a nyomokat
peit|to (-on, -tuo; -toloi) fn titok
peitto||kieli||kirjutu|s (-ksen, -stu;
-ksii) fn titkosírás
peitto||kirjutu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn titkosírás
peitto||liit|to (-on, -tuo; -toloi) fn
összeesküvés
peitto||liittola|ine (-zen, -stu; -zii)
fn összeesküvő
peitto||miel|i (-en, -dü; -ii) fn titok
peitto||nimel hsz rangrejtve, inkognitóban
peit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh) verb elrejtőzik, elbújik
pel|do (-lon, -duo; -doloi) fn mező, rét
peldo||jänö|i (-in, -idü; -löi) fn mezei nyúl, vadnyúl
peldo||kan|a (-an, -ua; -oi) fn fürj
peldo||manǯo|i (-in, -idu; -loi) fn
szamóca, eper
peldo||varo|i (-in, -idu; -loi) fn vetési varjú
peleriin|u (-an, -ua; -oi) fn pelerin,
körgallér
pelikuan|u (-an, -ua; -oi) fn pelikán
pellastami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
mentés, megmentés
pellast|ua (-an, -au; -etah) verb ment,
megment
pellastumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
megmenekülés, menekvés
pellastu|o (-n, -u; -tah) verb megmenekül
pellastu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn mentés, megmentés
peľmeni|t (-löin, -löi) plur fn húsos derelye
penali (-n, -i; -loi) fn tolltartó
pengojen hsz lenézően, megvetően, lebecsülően
pengomi|ne (-zen, -stu; -zii) fn lenézés, megvetés, lebecsülés
pengond|u (-an, -ua; -oi) fn lenézés, megvetés, lebecsülés

perinpohjaine
peng|uo (-on, -ou; -otah) verb lenéz, megvet, lebecsül
penzenier|u (-an, -ua; -oi) fn nyugdíjas
penziele||oli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn nyugdíjas
penzi|i (-en, -edü; -elöi) fn nyugdíj
perčank|at (-oin, -oi) plur fn (ötujjas) kesztyű
peredniek|ku (-an, -kua; -koi) fn kötény
pereh (-en, -tü; -ii) fn család; suuri pereh nagy család; ~enhengi
családtag
perehelli|ne (-zen, -stü; -zii) mn családi, családias
perehen rtlan mn családi
pereh||kun|du (-nan, -dua; -dii) fn
család
perestroik|ku (-an, -kua; -koi) fn
peresztrojka
perevod|u (-an, -ua; -oi) fn átutalás
pergami|ne (-zen, -stu; -zii) fn zúzás, törés
per|gua (-ran, -gau; -retäh) verb 1.
üt, ver; ~gua barabuanah dobol, üti / veri a dobot; 2. beüt, bever; ~gua nuaglаstu seinäh szöget üt / ver a falba; 3. szétszakít,
széttép, szétszaggat
per|guakseh (-rammos, -gahes; -retähes) refl verb nekiütődik, nekiverődik, nekiütközik, nekicsapódik
perguament|u (-an, -ua; -oi) fn pergamen
peri|e (-n, -ü; -täh) verb örököl,
megörököl
peri|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn örökös
perilli|ne (-zen, -stü, -zii) fn örökös
perimä|ine (-zen, -stü; -zii) mn külső, szélső
perind|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn 1. örökség, hagyaték; 2. hagyomány
perindö||bumuag|u (-an, -ua; -oi)
fn végrendelet; kirjuttua ~u végrendeletet ír
perindölli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
tradicionális, hagyományos
perindön||muga|ine (-zen, -stu; -zii)
mn tradicionális, hagyományos
perin||pohja|ine (-zen, -stu; -zii) mn
alapos

periodine
periodi|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1.
periodikus; 2. periódusos
period|u (-an, -ua; -oi) fn időszak(asz), időtartam, periódus
periä (+ gen) nu 1. következtében;
2. tekintettel vmire; 3. vmi miatt, vmiért
peŕod|u (-an, -ua; -oi) fn cipőfelsőrész
perrand|u (-an, -ua; -oi) fn 1. zúzás,
törés; 2. óraütés; 3. dobpergés
perret|tü (-ün, -tüü; -tülöi) in elvert, vert, megvert
perron (-an, -ua; -oi) fn peron
persik|ku (-an, -kua; -koi) fn
őszibarack
persikku||puu (-n, -du; -loi) fn őszibarackfa
personual|u (-an, -ua; -oi) fn személyzet
persounalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
1. személyes, magán-; 2. jellemző,
egyedi
persounallizesti hsz személyesen
persoun|u (-an, -ua; -oi) fn személy, személyiség
persounu||pronomiin|u (-an, -ua;
-oi) fn személyes névmás
perspektiiv|u (-an, -ua; -oi) fn perspektíva, távlat
perti (-n, -i; -löi) fn 1. szoba; 2.
kunyhó, házikó
perti||lomu (-n, -u; -loi) fn szobabútor, lakásbútor
perti||lomu|t (-loin, -loi) plur fn garnitúra [bútor], bútorzat, berendezés
perti||väli (-n, -i; -löi) fn folyosó
peru|s (-ksen, -stu; -ksii) mn alapos, alapperus||lu|gu (-vun, -guu; -guloi) fn
egyszerűszám
perus||zakon (-an, -ua; -oi) fn alkotmány, alaptörvény
perus||zakonalli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn alkotmányos; ~ne monarhii
alkotmányos monarchia
perusta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn alapító, megalapító
perustami|ne (-zen, -stu; -zii) fn alkotás, létrehozás, teremtés
perustand|u (-an, -ua; -oi) fn alapítás, megalapítás
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perusteh (-en, -tu; -ii) fn alap [pénzügy], alapítvány; ühteiskunnalline ~ szociális alap
perustehelli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
alapos
perusteh|et (-ien, -ii) plur fn vminek az alapjai
perustel|la (-en, -ou; -lah) verb indokol, megokol
perust|u (-an, -ua; -oi) fn alap, vminek az alapja; tiedo~al tudományos alapon
perust|ua (-an, -au; -etah) verb 1.
megalakít, megalapít; 2. indokol,
megokol
perustu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn alkotás, létrehozás, teremtés
per|ä (-än, -iä; -ii) fn 1. alap, vminek az alapja; varmu ~ä biztos
alap; 2. vminek a hátsó fele, vminek a hátsó része; 3. tat, hajófar, far
peräh I hsz nyomába, utána; juosta ~ elindul utána, nyomába ered
peräh II (+ allat) nu után, nyomában, nyomán
peräkkäi hsz sorjában, egymás után
perä||mie|s (-hen, -stü; -hii) fn kormányos
perä||puol|i (-en, -du; -ii) fn vminek a hátsó fele, vminek a hátsó
része
peräs I (+ allat) nu nyomában, nyomán, után
peräs II (+ gen) nu 1. vmennyire
vmitől; kümmenen kilometrin
~ küläsäi tíz kilométerre a falutól; 2. vmennyi időn át / keresztül; kolmen päivän ~ három napon át / keresztül
perät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn
hamis [zenei]
perävümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
megadás, feladás, kapituláció
perävümät|öi (-töman, -tömiä; -tömii) mn kitartó, állhatatos, szilárd
perävünd|ü (-än, -iä; -öi) fn megadás, feladás, kapituláció
perävü|ö (-n, -ü; -täh) verb letagad,
megtagad
peräv|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn megadás, feladás, kapituláció
pesku (-n, -u; -loi) fn homok

pettümüs
pessimizm|u (-an, -ua; -oi) fn peszszimizmus, borúlátás
pe|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb 1.
mos, kimos, megmos, elmos; 2.
tisztít, kitisztít
pe|stäkseh (-zemmös, -zehes; -stähes) refl verb mosakszik, megmosakszik, mosdik, megmosdik
pezemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn mosdás, mosakodás
pezend|ü (-än, -iä; -öi) fn mosdás,
mosakodás
pezet|tiä (-än, -täü; -etäh) verb lemos, kimos, megmos
pezevümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
mosdás, mosakodás
pezevünd|ü (-än, -iä; -öi) fn mosdás, mosakodás
pezevündü||huoneh (-en, -tu; -ii) fn
fürdőszoba
pezevündü||kart|u (-an, -ua; -oi) fn
fürdőkád
pezevündü||perti (-n, -i; -löi) fn
fürdőszoba
pezevü|ö (-n, -ü; -täh) verb mosakszik, megmosakszik, megmosdik
pezi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn mosónő
pezoit|tuo (-un, -tuu; -utah) verb
fészkel, fészket rak
pezo||vezi (-vien, -vettü; -vezii) fn
mosogatólé
pezo||viet (-vezien, -vezii) plur fn
mosogatólé
pezo||vihko|ine (-zen, -stu; -zii) fn
mosdószivacs
pez|ä (-än, -iä; -ii) fn fészek; luadie ~iä fészket rak
petard|u (-an, -ua; -oi) fn petárda
petl|u (-an, -ua; -oi) fn hurok
peto|s (-ksen, -stu; -ksii) fn elárulás, árulás, hitszegés
petrušk|u (-an, -ua; -oi) fn petrezselyem
pettelü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn elárulás, árulás, hitszegés
pet|tiä (-än, -täü; -etäh) verb 1. elárul; ~tiä oma mua elárulja a
hazáját; 2. megcsal, becsap; ~tiä
ukkuo megcsalja a férjét ◊ silmü ~täü becsapja / megcsalja a
szeme
pettümü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn csalódás, kiábrándulás

pettüö
pet|tüö (-ün, -tüü; -ütäh) verb csalódik, kiábrándul
pettä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn áruló; roindumuan ~i hazaáruló
pianin|o (-on, -uo; -oloi) fn pianínó; soittua ~ol pianínón játszik
pianist|u (-an, -ua; -oi) fn zongorista, zongoraművész
pi|diä (-en, -däü; -etäh) verb 1. tart,
kézben tart, megtart, fog, megfog ◊ ~diä mieles észben tart;
~diä vihua bosszút forral, haragot tart; ~diä kieli lukun tagua
lakatot tesz a szájára, tartja a
száját; 2. megvéd, megóv; 3. elbír vmit; 4. elhasznál, elpocsékol, elpazarol; ~diä tukku dengua egy rakás pénzt elpazarol /
elpocsékol
pi|diäkseh (-emmös, -dähes; -etähes) refl verb 1. kapaszkodik, fogózkodik, belekapaszkodik, belefogózkodik; 2. tartózkodik vmitől, megtartóztatja magát, viszszatartja magát
pi|do (-von, -duo; -doloi) fn bál
piduhu|s (-on, -ttu; -zii) fn hossz,
hosszúság
piduhus||viiv|u (-an, -ua; -oi) fn vízszintes
pidulič|ču (-an, -čua; -čoi) fn ovális, tojásidom
pidä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn felhasználó, fogyasztó
pidämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn használat
pidävü|ö (-n, -ü; -täh) verb tartózkodik vmitől, megtartóztatja magát, visszatartja magát
pidäü verb kell [csak sing 3.]; midäbo sinulles ~? mi kell neked?
◊ mugai hänele ~! úgy kell neki!
piehtaroi|jakseh (-čemmos, -ččehes; -jahes) refl verb hempereg,
hentereg
pieks|iä (-än, -äü; -etäh) verb 1. kever, felkever, összekever; 2. felver [habot]; ~iä kannates felveri a tejszínt
pieks|iäkseh (-ämmös, -ähes; -etähes) refl verb 1. sürgölődik; 2.
kapkod
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pieksävü|ö (-n, -ü; -täh) verb sűrűsödik, tömörül, összesűrűsödik,
összetömörül
pieleh (+ gen) nu -hoz, -hez, -höz,
mellé
pieles (+ gen) nu -nál, -nél, mellett
pielus||piäli|ne (-zen, -stü; -zii) fn
párnahuzat, párnaciha
piend|ü (-än, -iä; -ii) fn használat
pienemb|i (-än, -iä; -ii) kf mn kisebb
pienend|iä (-än, -äü; -etäh) verb kisebbít, csökkent
piene|tä (-nen, -nöü; -täh) verb lecsökken, csökken, fogy, fogyatkozik, megfogyatkozik
pien|i (-en, -dü; -ii) mn kis, kicsi
piet|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
visszatart vmit
pieto|s (-ksen, -stu; -ksii) fn tartalék
piet|tiä (-än, -täü; -etäh) verb feltartóztat
piet|tiäkseh (-ämmös, -tähes; -etähes) refl verb visszatart vmit
pigment|u (-an, -ua; -oi) fn pigment
piha||- I et külső
pih|a II (-an, -ua; -oi) fn udvar; ~as
(az) udvaron; ~ale / ~ah (az) udvarra
piha||kuop|pu (-an, -pua; -pii) fn verem
pihan||pühki|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
fn házmester
piha||ver|äi (-iän, -iädü; -iälöi) fn
kapu
pihľa|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn berkenye
pihu (-n, -u; -loi) fn bifsztek
piiht|et (-ien; -ii) fn fogó, harapófogó, csípővas
piili (-n, -i; -löi) fn nyíl
piinuaj|u (-an, -ua; -ii/-oi) fn zsarnok, kényúr
piir|ai (-uan, -uadu; -ualoi) fn pirog
piirai||värtinä|ine (-zen, -stü; -zii)
fn sodrófa
piirdi|n (-men, -ndü; -mii) fn ceruza, irón
piir|diä (-rän, -däü; -retäh) fn rajzol, lerajzol, megrajzol
piir|do (-ron, -duo; -doloi) fn 1. rajzolás; 2. rajz

pimei
piirdo||šuar|at (-oin, -oi) plur fn
körző
piirdä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn rajzoló
piiri (-n, -i; -löi) fn vidék, terület,
környék
piir|rellä (-delen, -delöü; -relläh)
fn rajzol, lerajzol, megrajzol
piirränd|ü (-än, -iä; -öi) fn 1. rajzolás; 2. rajz
piirust|ua (-an, -au; -etah) verb rajzol, lerajzol, megrajzol
piirustu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn rajzolás
piiv|o (-on, -uo; -oloi) fn sör
pikkara|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
csöppség, apróság
pikkara|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
kis, kicsi, kicsiny(ke), pici, apró
pikniek|ku (-an, -kua; -koi) fn piknik
pikoi||vähäzen hsz minimálisan, minimum, legalább
pil|ata (-uan, -uau; -atah) verb fűrészel, elfűrészel
pilgo||pim|ei (-ien, -iedü; -ielöi) fn
sötétség, sötét
pilko||pim|ei (-ien, -iedü; -ielöi) fn
sötétség, sötét
pilku (-n, -u; -loi) fn 1. rovás, rovátka; 2. vessző [írásjel]; panna ~ vesszőt tesz; eroittua ~l elválaszt vesszővel
pilk|uo (-on, -ou; -otah) verb 1. gyalul, legyalul; 2. szétvág; 3. széttör,
szétzúz; 4. tör, megtör; ~uo zuahariloi cukrot (meg)tör; 5. szétvág, felvág
piluot|tu (-an, -tua; -toi) fn pilóta
pilveksi|ne (-zen, -stü; -zii) mn komor, borús
pilve|s (-ksen, -stü; -ksii) fn árnyék,
árnyékos / árnyas hely
pilvest|iäkseh (-ähes) refl verb beborul (az ég), befelhősödik
pilvež|ü (-än, -iä; -ii) mn felhős, borult
pilvet|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn
felhőtlen
pilv|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn felhő, felleg
pim|ei I (-ien, -iedü; -ielöi) fn sötétség, sötét
pim|ei II (-ien, -iedü; -ielöi) mn sötét

pimeikkö
pimeik|kö (-ön, -küö; -kölöi) fn árnyék, árnyékos / árnyas hely
pimež|ü (-än, -iä; -ii) mn árnyékos,
árnyas
pime|tä (-nen, -nöü; -täh) verb 1.
megsötétedik; 2. sötétedik, sötétül, alkonyodik, besötétedik
pimevü|s (-ön, -ttü; -zii) fn sötétség,
sötét
pin|du (-nan, -dua; -doi) fn felület,
felszín
pindu||al|a (-an, -ua; -oi) fn terület
[mértan]
pinǯak|ko (-on, -kuo; -koloi) fn
zakó
pingvin (-an, -ua; -oi) fn pingvin
pińo|i (-in, -idu; -loi) fn szúnyog
pippuri (-n, -i; -loi) fn bors
pippuri||juur|i (-en, -du; -ii) fn torma
pirskut|tua (-an, -tau; -etah) verb
1. lefröcsköl, fröcsköl; 2. fröcscsen, kifröccsen
pizar (-en, -du; -ii) fn csepp, csöpp;
vihman ~et esőcseppek
pitkevü|s (-ksen, -stü; -zii) fn 1.
hosszúság, hossz; 2. hosszúság
[földrajzi]; ~ön aste hosszúsági
fok
pitkin (+part) prep vminek a mentén / a hosszában; ~ randua a
part mentén / hosszában ◊ ~zinpoikkizin keresztül-kassul
pitkit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb halogat, húz-von
pitk|ü (-än, -iä; -ii) mn 1. hosszú;
~ät üöt hosszú éjszakák / éjjelek; ~ü matku hosszú út / utazás; 2. magas
pitkü||aiga|ine (-zen, -stu; -zii) mn
sokévi, évekig tartó; ~ine üstävüs sokévi barátság; 2. sokéves;
~ine starikku sokéves öregember; 3. hosszas, hosszadalmas,
hosszan tartó; ~ine taudi hoszszan tartó betegség
pitkü|s (-ön, -ttü; -zii) fn 1. táv, távolság; 2. hosszúság [földrajzi];
~ön aste hosszúsági fok
pitkähes hsz sokáig, hosszú ideig
pitkäzeh hsz merőn, mereven
pi|vot (-doloin, -doloi) plur fn bankett, estély, díszebéd
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piä||- I et fő-; ~douhturi főorvos;
~inženieru főmérnök
piä II (-n, -dü; -löi) fn 1. fő, fej;
~n kivistäü fáj a feje; paľľahin
~löin fedetlen fővel; nütküttiä
~dü rázza / ingatja a fejét; pergua ~dü vaste fejbe üt / vág ◊
juosta ~ kolmandennu jallannu hanyatt-homlok rohan; lükätä ~späi kiver a fejéből vmit; ~n
huimai elszédült 2. csúcs, orom
piä||avto||dorog|u (-an, -ua; -oi) fn
autósztráda, sztráda, autópálya
piäčak|ku (-an, -kua; -koi) fn nátha
piä||dorog|u (-an, -ua; -oi) fn főút,
országút
piädü||kauti hsz különösen, speciálisan
piä|düö (-vün, -düü; -vütäh) verb
vhova kerül, vhova elkerül
piäh (+ gen) nu -ra, -re [hová, milyen távolságba]; mennä pitkän
matkan ~ hosszú útra megy
piä||heng|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn hős
[szereplő]
piähü|t (-ön, -ttü; -zii) fn 1. fejecske;
2. fej [tárgyé, eszközé]
piä||kuľľuk|ku (-an, -kua; -koi) fn
koponya
piäl (+ gen) nu 1. -on, -en, -ön; 2.
felett, fölött
piäle (+ gen) nu 1. -ra, -re; 2. fölé
piäliči (+ iness) nu át, keresztül;
künnükses ~ a küszöbön át; aijas ~ a kerítésen át
piälik|kö (-ön, -küö; -kölöi) fn 1.
vezető, főnök; 2. parancsnok
piälik|öt (-kölöin, -kölöi) plur fn
parancsnokság
piälli|ne (-zen, -stü; -zii) mn fő||piälpäi hsz magáról, róla [igék vonzataként]
piälü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn burok,
burkolat
piälüst|iä (-än, -äü; -etäh) verb beborít vmivel
piä||maľľušk|u (-an, -ua; -oi) fn fejtető, fejbúb, fejcsúcs
piä||mie|s (-hen, -stü; -hii) fn főnök,
vezető, igazgató, vminek a feje;
linnan ~s a város polgármestere
piä||ministr|u (-an, -ua; -oi) fn miniszterelnök

piäzendü
piä||miär|ü (-än, -iä; -ii) fn cél [elérendő]
piäniek|ku (-an, -kua; -koi) fn gyilkos
piän||püörütü|s (-ksen, -stü; -ksii)
fn szédülés; tundie ~s szédülést
érez, szédül, szédeleg
piän||vaiv|u (-an, -ua; -oi) fn fejtörő, rejtvény; tuvva ~ua fejtörést okoz
piä||pošt|u (-an, -ua; -ii) fn főposta
piäs (+ gen) nu -ra, -re [hol, milyen
távolságban]; olla ühten kilometrin ~ egy kilométerre van; kümmenen kilometrin ~ küläspäi tíz
kilométerre a falutól
piäskö|i (-in, -idü; -löi) fn fecske
piäst|iä (-än, -äü; -etäh) verb 1. enged, ereszt, kienged, elenged, kiereszt, elereszt; 2. megsegít, kisegít; ~iä hiäs kisegít a bajból; 3.
megment, megszabadít ◊ ~ä Jumal! ments meg Istenem! 4. beenged, bebocsát
piä|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb 1.
kijut, kikeveredik; 2. kimászik,
előmászik; 3. vhová ér; ~stä kodih hazaér; 4. elér, kivív; 5. eljut vmeddig; 6. megmenekül, megszabadul, kiszabadul, felszabadul; ~stä hälülöis / huolis megszabadul a gondjaitól; 7. kerül,
elkerül vmit
piästä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn felszabadító, kiszabadító, megszabadító
piästämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn kiszabadulás, felszabadulás, megszabadulás
piäständ|ü (-än, -iä; -öi) fn kiszabadulás, felszabadulás, megszabadulás
piäst|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn átengedés, áteresztés
piäzemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn 1. belépés, bemenetel; 2. vminek az
elérése
piäzemätö|i (-tömän, -tömiä; -tömii) mn 1. reménytelen, kilátástalan; ~i azii reménytelen / kilátástalan helyzet; 2. járhatatlan
piäzend|ü (-än, -iä; -öi) fn 1. belépés,
bemenetel; 2. vminek az elérése

piäzü
piäzü (-n, -ü; -löi) fn 1. belépés, bemenetel; 2. kilépés, kimenetel
piäzü||lu|ba (-van, -bua; -bii) fn belépési engedély
piät|eh (-tehen, -ehtü; -tehii) fn végződés
piätenč|ü (-än, -iä; -ii/-öi) fn péntek
piä||tie (-n, -dü; -löi) fn főút
piättenič|čü (-än, -čiä; -čii/-čöi) fn
péntek
piät|tiä (-än, -täü; -etäh) verb 1. befejez, bevégez; 2. végrehajt, kivitelez, teljesít
piät|tüö (-ün, -tüü; -ütäh) verb befejeződik, végződik, véget ér
piättämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn végrehajtás, kivitelezés, teljesítés
piätänd|ü (-än, -iä; -öi) fn végrehajtás, kivitelezés, teljesítés
piätö|s (-ksen, -stü; -ksii) fn 1. ítélet, verdikt; 2. következtetés; viärü ~s hamis / téves következtetés; 3. szakvélemény
piätös||san|at (-oin, -oi) fn határozat, rendelkezés
piävündähi|ne (-zen, -stü; -zii) mn
váratlan; ~ne vastavus váratlan
találkozás
pjuanič|ču (-an, -čua; -čoi) fn borissza, iszákos
pjuree (-n, -dü; -löi) fn püré
plafon (-an, -ua; -oi) fn mennyezet, plafon
plakuat|tu (-an, -tua; -toi) fn plakát
plakut|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb megvereget
plakut|tua (-an, -tau; -etah) verb
megvereget
planiet|tu (-an, -tua; -toi) fn égitest, planéta
planiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
tervez, megtervez
plankton (-an, -ua; -oi) fn plankton
plasmas|su (-an, -sua; -soi) fn műanyag
plastiekku||huavo|ine (-zen, -stu;
-zii) fn műanyagzacskó, műanyagtasak
plastiliin|u (-an, -ua; -oi) fn plasztilin, gyurma
plašč|u (-an, -ua; -oi) fn ujjatlan
köpeny
platform|u (-an, -ua; -oi) fn platform
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plat|o (-on, -uo; -oloi) fn fennsík,
plató
plek|ku (-un, -kuu; -kuloi) fn lepény
plemänniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
unokaöccs, unokahúg
plen|a (-an, -ua; -oi) fn fogság
plet|ti (-in, -tii; -tilöi) fn korbács,
ostor; iškie ~il korbácsol, ostoroz
plet|tie (-in, -tiü; -itäh) verb fon, befon
pličk|ata (-uan, -uau; -atah) verb
pattint, pattogtat, csattint, csattogtat
pličkut|tua (-an, -tau; -etah) verb
pattint, pattogtat, csattint, csattogtat
plienum|u (-an, -ua; -oi) fn plénum
plieš|ši (-in, -šii; -šilöi) fn kopaszság
pliešši||piä (-n, -dü; -löi) mn kopasz, tar
pliit|tu (-an, -tua; -toi) fn kályhacsempe
plikahut|tua (-an, -tau; -etah) verb
csattant, dobbant, koppant
plik|ata (-kuan, -kuau; -atah) verb
pattint, pattogtat, csattint, csattogtat
plit|a (-an, -ua; -oi) fn (konyhai) tűzhely
plok|ata (-kuan, -kuau; -atah) verb
fricskáz, megfricskáz
plokut|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb fricskáz, megfricskáz
plokut|tua (-an, -tau; -etah) verb
fricskáz, megfricskáz
plomb|u (-an, -ua; -ii) fn plomba,
ólomzár
pľonk|u (-an, -ua; -ii) fn hártya
plotin (-an, -ua; -oi) fn gát
plotniek|ku (-an, -kua; -koi) fn ács
plotno|i (-in, -idu; -loi) mn tömör,
dús, sűrű
pluan|u (-an, -ua; -oi) fn 1. terv; 2.
tervrajz
pluať|ťu (-an, -ťua; -ťoi) fn öltöny
pľuralizm|u (-an, -ua; -oi) fn pluralizmus
pluug|u (-an, -ua; -ii) fn eke
pläčkü (-n, -ü; -löi) fn legyintés,
paskolás
pläküt|ellä (-telen, -telöü; -elläh)
verb tapsol

pohju
pläküt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb tapsol
pläšši|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn táncos(nő)
poč|či (-in, -čii; -čiloi) fn disznó,
sertés
poččiloin||kaččo|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn sertéstenyésztő
poččiloin||kazvatu|s (-ksen, -stu;
-ksii) fn sertéstenyésztés
poččivoiččemi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn megvendégelés, (meg)kínálás,
traktálás, trakta, jól tartás
poččivoičend|u (-an, -ua; -oi) fn
megvendégelés, (meg)kínálás, traktálás, trakta, jól tartás
poččivoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
megvendégel, megkínál, traktál,
jól tart
počin||lih|a (-an, -ua; -oi) fn disznóhús, sertéshús
počin||poiga|ine (-zen, -stu; -zii) fn
malac
počin||poi|gu (-jan, -gua; -gii) fn malac
počin||razv|u (-an, -ua; -oi) fn disznózsír, sertészsír
počitoičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in
tiszteletteljes, tisztelettudó
počitoijen hsz tisztelettel, tiszteletteljesen
počitoittav|u (-an, -ua; -ii) in tiszteletreméltó, érdemes
počk|u (-an, -ua; -ii) fn vese
počot|tu (-an, -tua; -toi) fn tisztelet, hódolat
podnos|su (-an, -sua; -soi) fn tálca
podpolkouniek|ku (-an, -kua; -koi)
fn alezredes
podŕuad|u (-an, -ua; -oi) fn vállalkozás
podvual|u (-an, -ua; -oi) fn pince,
alagsor
poeezi|i (-en, -edu; -eloi) fn költészet
poetiek|ku (-an, -kua; -koi) fn poétika, verstan
pohja|ine I (-zen, -stu; -zii) fn észak
pohjа|ine II (-zen, -stu; -zii) mn északi
pohjattomu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
feneketlen mélység; meren ~s a
tenger mélye
pohj|u (-an, -ua; -ii) fn 1. alap, vminek az alapja; 2. talaj; 3. fenék;
4. meder

pohjukuavu
pohju||kuav|u (-an, -ua; -oi) fn tervrajz
pohod|u (-an, -ua; -oi) fn menetelés
pohotk|u (-an, -ua; -oi) fn vkinek
a járása
poiga|ine (-zen, -stu; -zii) fn állatkölyök, kölyök
poi|gu (-jan, -gua; -gii) fn 1. fia vkinek; 2. állatkölyök, kölyök
poik|eta (-kenen, -kenou; -etah) verb
kitér, eltér
poikkevukselli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn rendkívüli
poikki (+ iness) prep át, keresztül;
~ dorogas az úton keresztül /
át; ~ joves a folyón át / keresztül
poikki||menemi|ne (-zen, -stü; -zii)
fn átjárás, átkelés
poikki||menend|ü (-än, -iä; -öi) fn
átjárás, átkelés
poikki||men|o (-on, -uo; -oloi) fn
átjárás, átkelés
poikki||meno||koht|u (-an, -ua; -ii)
fn átjáró, átkelőhely
poikki||puu (-n, -du; -loi) fn sorompó
poimič|ču (-un, -čuu; -čuloi) fn kosárka, kis kosár
pokoiniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
hulla, tetem, dög
pokoroi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
könyörög, kérlel
poľak|ku (-an, -kua; -koi) fn lengyel
pol|gie (-len, -gou; -gietah) verb 1.
lép, belelép; ~gie luhtah pocsolyába / tócsába lép; 2. rálép, rátapos
polgui|n (-men, -ndu; -mii) fn pedál
poliemik|ku (-an, -kua; -koi) fn vita, polémia
poliip|pu (-an, -pua; -poi) fn polip
poliitiekalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
politikai
poliitiekan||tiedoili|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn politológus
poliitiek|ku (-an, -kua; -koi) fn 1.
politika; 2. politikus
poliitiekku||ti|edo (-ijon, -eduo;
-edoloi) fn politológia
poli||kliiniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
rendelőintézet
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politolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn politológia
politoloug|u (-an, -ua; -ii) fn politológus
polk|u (-an, -ua; -ii) fn polc
pollet|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb letapos
polos|su (-un, -suu; -suloi) fn vmiből egy csík
poloviek|ku (-an, -kua; -koi) fn futószőnyeg
poľšala|ine I (-zen, -stu; -zii) fn lengyel
poľšala|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
1. lengyelországi; 2. lengyel
poľšan rtlan mn 1. lengyelországi;
2. lengyel
Poľš|u (-an, -ua) fn Lengyelország
poltami|ne (-zen, -stu; -zii) fn dohányzás
poltand|u (-an, -ua; -oi) fn dohányzás
poltelija|ine (-zen, -stu; -zii) fn muslica, apró légy
polt|o (-on, -uo; -oloi) fn dohányzás
polt|ua (-an, -au; -etah) verb éget,
eléget, megéget
polv|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn 1. térd;
seizattuo ~illeh letérdel, térdre
borul; 2. nemzedék
polvi||štani|t (-loin, -loi) plur fn rövidnadrág, sort, térdnadrág
pomidor (-an, -ua; -oi) fn paradicsom
pompotin||päräittä|i (-jän, -jiä; -jii
/-jöi) fn dobos
pompot|ti (-in, -tii; -tiloi) fn dob
pong|ü (-än, -iä; -ii) fn támasz, támaszték, tám
ponnistami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
feszítés, megfeszítés; vägilöin ~ne
ereje megfeszítésével
ponnistand|u (-an, -ua; -ii) fn feszítés, megfeszítés
ponnistel|lakseh (-emmos, -ehes;
-lahes) refl verb törekszik, igyekszik
popugai (-n, -du, -loi) fn papagáj
popugai||lin|du (-nun, -duu; -duloi)
fn papagáj
populist|u (-an, -ua; -oi) fn populista
populizm|u (-an, -ua; -oi) fn populizmus

poštuozuteh
por|a (-an, -ua; -ii) fn fúró
por|ata (-uan, -uau; -atah) verb fúr,
kifúr
pordah|at (-ien, -ii) plur fn lépcső,
lépcsőfeljárat, feljárat
pordimo|i (-in, -idu; -loi) fn hermelin
por|o (-on, -uo; -oloi) fn lúg
porošk|u (-an, -ua; -oi) fn por
porot|tua (-an, -tau; -etah) verb hord,
elhord, széthord [szél]
por|ras (-dahan, -rastu; -dahii) fn
lépcső, létrafok
porras||penger (-en, -dü; -ii) fn terasz
porsi|i (-en, -edu; -eloi) fn adag,
porció
portfeli (-n, -i; -loi) fn aktatáska
portriet|tu (-an, -tua; -toi) fn portré, arckép
port|u (-an, -ua; -ii) fn kikötő
poruk|ku (-an, -kua; -koi) fn biztosíték, vminek a záloga
posilk|u (-an, -ua; -oi) fn küldemény
posl|u (-an, -ua; -oi) fn nagykövet,
követ
pośolk|u (-an, -ua; -oi) fn település
posoľstv|u (-an, -ua; -oi) fn nagykövetség, követség
possessiivi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
birtokos [nyelvtan]
postament|u (-an, -ua; -oi) fn posztamens, talapzat
posteli (-n, -i; -loi) fn ágy, fekhely
posteli||so|vat (-bien, -bii) plur fn
ágynemű
poštan||kanda|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn kézbesítő, postás, levélhordó
poštan||suaj|u (-an, -ua; -ii/-oi) fn
címzett
poštan||tüöndä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
fn (levél) feladó(ja)
pošt|u (-an, -ua; -ii) fn posta
poštu||juaššiek|ku (-an, -kua; -koi)
fn postaláda
poštu||kartočk|u (-an, -ua; -oi) fn
levelezőlap
poštu||markoin||keriäj|ü (-än, -iä;
-ii) fn bélyeggyűjtő
poštu||markoin||keriänd|ü (-än,
-iä; -öi) fn bélyeggyűjtés
poštu||ozut|eh (-tehen, -ehtu; -tehii)
fn levélcím

poštutüöndö
poštu||tüön|dö (-nön, -düö; -dölöi)
fn postai küldemény
poziirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
pózol
poziti|i (-en, -edu; -eloi) fn helyzet, pozíció fn helyzet, pozíció
pozitiivi|ne (-zen, -stu; -zii) mn pozitív
pozitiiv|u (-an, -ua; -oi) fn pozitív
pozitiivu||kuv|a (-an, -ua; -ii) fn
fényképpozitív
potk|ata (-uan, -uau; -atah) verb üt,
megüt, kiüt [sport]
poujas|su (-an, -sua; -soi) fn égöv,
övezet, zóna
poujezd|u (-an, -ua; -oi) fn vonat
pouľus|su (-an, -sua; -soi) fn sark,
pólus
poverk|u (-an, -ua; -oi) fn 1. szólás,
szólásmondás; 2. közmondás
povidl|u (-an, -ua; -oi) fn lekvár
pračku (-n, -u; -loi) fn pofon, nyakleves; andua ~ pofon vág
praktiek|ku (-an, -kua; -koi) fn gyakorlat, praxis
pra|udu (-vvan, -udua; -udoi) fn igazság
pravvalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn tisztességes
pravvalližu|s (-on, -ttu; -ksii) fn tisztesség
predikuat|tu (-an, -tua; -toi) fn állítmány
prefiks|u (-an, -ua; -oi) fn előtoldalék, előtag, prefixum
preiskurant|u (-an, -ua; -oi) fn árjegyzék, árlap
premier|u (-an, -ua; -oi) fn premier,
bemutató (előadás)
prepoziit|tu (-an, -tua; -toi) fn prepozíció, elöljáró(szó)
prezident|u (-an, -ua; -oi) fn elnök,
államelnök
pričin (-än, -iä; -öi) fn ok, indíték,
indítóok, indok
pričk|ua (-an, -au; -etäh) verb nyikorog, csikorog
pričosk|u (-an, -ua; -oi) fn frizura,
hajviselet
prihod|u (-an, -ua; -oi) fn plébánia, parókia, eklézsia
priič|ču (-an, -čua; -čoi) fn kellemetlenség, bosszúság
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primitiivi|ne (-zen, -stü; -zii) mn
primitív
prinsip|pu (-an, -pua; -poi) fn elv,
alapelv
prioritiet|tu (-an, -tua; -toi) fn elsőbbség, prioritás
priznai|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
elismer vmilyennek
prižmi|e (-n, -ü; -täh) verb követel,
megkövetel, elvár, megkíván
prižmiv|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn követelés
probliem|u (-an, -ua; -oi) fn probléma
proďusser (-an, -ua; -oi) fn producer
professi|i (-en, -edu; -eloi) fn foglalkozás, hivatás, szakma
professionalizesti hsz hivatásszerűen, professzionálisan
professionual|u (-an, -ua; -oi) mn
professzionális, profi, hivatásos
professor (-an, -ua; -oi) fn professzor
profsojuuz|u (-an, -ua; -oi) fn szakszervezet
prognoziirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb jósol, jövendöl, előrejelez,
prognosztizál
prognouz|u (-an, -ua; -oi) fn prognózis, előrejelzés, jövendölés, jóslat
programmiiruiččemi|ne (-zen, -stu;
-zii) fn programmozás
programmiiruičend|u (-an, -ua; -oi)
fn programmozás
programmiiruiču|s (-ksen, -stu;
-ksii) fn programmozás
programmiirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb programmoz
programmist|u (-an, -ua; -oi) fn programmozó
programm|u (-an, -ua; -oi) fn programm
progres|su (-an, -sua; -soi) fn haladás, progresszió
projekt|u (-an, -ua; -oi) fn projekt, tervezet, terv
promokašk|u (-an, -ua; -oi) fn itatóspapír, itatós
pronomiin|u (-an, -ua; -oi) fn névmás
propagandist|u (-an, -ua; -oi) fn
propagandista

psiholougielline
propagand|u (-an, -ua; -oi) fn propaganda
propk|u (-an, -ua; -ii) fn parafadugó, dugó, palackdugó
prorok|ku (-an, -kua; -koi) fn próféta
prosent|u (-an, -ua; -oi) fn 1. százalék; 2. kamat; 3. jutalék
proses|su (-an, -sua; -soi) fn folyamat
proskeńńan||pakiču|s (-ksen, -stu; ksii) fn bocsánatkérés
proskeńń|u (-an, -ua; -oi) fn bocsánat, megbocsátás; pakita ~u bocsánatot kér
prospekt|u (-an, -ua; -oi) fn sugárút
prosti|e (-n, -u; -tah) verb megbocsát; ~kkua! bocsásson meg! bocsánat!
prosto|i (-in, -idu; -loi) mn 1. naiv, egyszerű; 2. együgyű
prostoimb|i (-an, -ua; -ii) kf hsz
egyszerűbben
protekti|i (-en, -edu; -eloi) fn protekció
protest|u (-an, -ua; -oi) fn óvás,
megóvás, tiltakozás, protestálás
protestui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
protestál, megóv, tiltakozik
protiez|u (-an, -ua; -oi) fn protézis
protokol (-an, -ua; -oi) fn jegyzőkönyv
prouzalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
prózai
prouz|u (-an, -ua; -ii) fn próza
provodi|e (-n, -u; -tah) verb kísér,
vezet
provodniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
vezető [elektromosság]
provod|u (-an, -ua; -oi) fn 1. kísérés, vezetés; 2. vezeték
provokati|i (-en, -edu; -eloi) fn provokálás, provokáció
pruazniekalli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn 1. ünnepi; 2. ünnepélyes
pruazniek|ku (-an, -kua; -koi) fn ünnep, ünnepség, ünnepély
pružin (-an, -ua; -oi) fn rugó
psihiatr|u (-an, -ua; -oi) fn pszichiáter
psiho||anualiz|u (-an, -ua; -oi) fn
pszichoanalízis
psiholougielli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn lélektani, pszichológiai

psiholougii
psiholougi|i (-en, -edu; -eloi) fn lélektan, pszichológia
psiholoug|u (-an, -ua; -oi) fn pszichológus
psihouz|u (-an, -ua; -oi) fn lelki
betegség, pszichózis
puačk|u (-an, -ua; -oi) fn kis csomag, köteg, pakli
puadari (-n, -i; -loi) fn zápor
puafos|su (-an, -sua; -soi) fn pátosz
puaksu (-n, -u; -loi) mn sűrű, gyakori
puaksuh hsz gyakran, gyakorta, sűrűn
puaksuvu|s (-on, -ttu; -zii) fn gyakoriság
puali (-n, -i; -loi) fn cél, célpont
pualič|ču (-an, -čua; -čoi) fn polc
puaralli|ne (-zen, -stu; -zii) mn páros
puarm|u (-an, -ua; -oi) fn bögöly
puar|u (-an, -ua; -oi) fn pár
puč|či (-in, -čii; -čiloi) fn hordó
puč|čiekseh (-immos, -čihes; -itahes) refl verb letagad, megtagad
pučči||muasteri (-n, -i; -loi) fn kádár, bodnár, pintér
pudr|o (-on, -uo; -oloi) fn kása
puhald|ua (-au) verb fúj a szél
puh|e (-ien, -iedu; -ieloi) fn megigézés, ráolvasás, bűvölés
puhk|ata (-uan, -uau; -atah) verb pucol, tisztít; ~ata kalat halat tisztít
puhke|ta (-nen, -nou; -tah) verb átszakad, beszakad
puhkuami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
tisztítás
puhkuand|u (-an, -ua; -oi) fn tisztítás
puhtahah hsz tisztán
puhtahasti hsz tisztán
puhtahu|s (-on, -ttu; -zii) fn tisztaság
puhta|s (-han, -stu; -hii) mn 1. tiszta,
puszta ~s tozi tiszta igazság; 2.
tiszta [időjárás]; ~s taivas tiszta ég(bolt); 3. valódi, igazi
puhtastami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
tisztítás
puhtastand|u (-an, -ua; -oi) fn tisztítás
puhtasti|n (-men, -ndu; -mii) fn filter, szűrő
puhtast|ua (-an, -au; -etah) verb tisztít, kitisztít, letisztít, megtisztít
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puhtastumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
kitisztulás
puhtastund|u (-an, -ua; -oi) fn kitisztulás
puhtastu|o (-n, -u; -tah) verb tisztul, kitisztul, megtisztul
puhtastu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
tisztítás; 2. kitisztulás
puhu|o (-n, -u; -tah) verb fúj, kifúj,
ráfúj, megfúj
pui|ja (-n, -bi; -jah) verb csépel
puind|u (-an, -ua; -oi) fn cséplés
puindu||koneh (-en, -tu; -ii) fn cséplőgép
puistat|tua (-an, -tau; -etah) verb felborzol
puistel|la (-en, -ou; -lah) verb kiráz
puist|ua (-an, -au; -etah) verb kiráz
pump|ata (-uan, -uau; -atah) verb
szivattyúz, kiszivattyúz
pumpu (-n, -u; -loi) fn szivattyú
punaldu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn elfordítás, megfordítás
punovu|o (-n, -u; -tah) verb csavarodik, tekeredik, fonódik
puńu (-n, -u; -loi) fn apróság, darabka
puńu|ine (-zen, -stu; -zii) fn apróság, csöppség
pun|uo (-on, -ou; -otah) verb 1. forgat; 2. csavar, sodor, teker, fon,
pödör
pun|uokseh (-ommos, -ohes; -otahes) refl verb 1. forog, fordul, forgolódik, megfordul, pörög; 2. tekeredik, csavarodik, fonódik
puńu|t (-loin, -loi) plur fn apróság
puoleh (+ gen) nu -hoz, -hez, -höz;
kiändüö vahnembien ~ a szüleihez fordul
puolekkah hsz félbe, ketté
puolekkai hsz 1. kétszer, kétszeresen, duplán; 2. félbe, ketté
puolelleh hsz félig, felerészben
puolend|ua (-an, -au; -etah) verb kivon, levon
puolendu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn kivonás
puoles (+ gen) nu vmi mellett, vmiért; olla oigien azien ~ kiáll az
igaz ügy mellett
puolessah hsz félig, felerészben
puol|et (-ien, -ii) plur szn fél

purgua
puole|ta (-nen, -nou; -tah) verb lecsökken, csökken, fogy, megfogyatkozik
puol|i I (-en, -du, -ii) fn 1. oldal
[vmelyik fél]; ei sit ~espäi nem
arról az oldalról; 2. irány; 3. tulajdonság, milyenség; 4. osztály,
réteg [társadalmi]
puol|i II (-en, -du; -ii) szn fél
puoli||ai|gu (-jan, -gua; -goi) fn félidő
puoli||finual|u (-an, -ua; -oi) fn elődöntő
puoli||kuu (-n, -du; -loi) fn félhold
puolista|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn 1.
pártfogó, közbenjáró, szószóló;
2. ügyvéd
puolistajan rtlan mn ügyvédi
puolistami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
védekezés, védelem
puolistand|u (-an, -ua; -oi) fn védekezés, védelem
puolistel|la (-en, -ou; -lah) verb
pártját fogja, védelmére kel
puolist|ua (-an, -au; -etah) verb 1.
véd, megvéd, védelmez; 2. síkraszáll vkiért / vmiért; védelmébe vesz
puolistu|o (-n, -u; -tah) verb védekezik, védi magát, megvédi magát
puolistu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn védekezés, védelem
puolistus||azien||vedä|i (-jän, -jiä;
-jii /-jöi) fn védőügyvéd
puolistus||jouk|ko (-on, -kuo; -koloi) fn védelem, védősor [sport]
puolišk|o (-on, -uo; -oloi) szn fél
puol|i||tostu (-en||tostu, -du||tostu;
-ii||tostu) szn másfél
puoli||vuozi||ka|uzi (-vven, -uttu;
-uzii) fn félév, szemeszter
puol|i||vuottu (-en||vuvven, -du||vuottu; -ii||vuozii) fn félév
puoli||väli (-n, -i; -löi) fn időszak
kellős közepe
purend|u (-an, -ua; -oi) fn harapás,
marás, megharapás, megmarás
puret|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
rág, megrág, rágcsál
puret|ellakseh (-telemmos, -telehes;
-ellahes) refl verb harapdál, harap(ós)
pur|gua (-ran, -gau; -retah) verb öszszeterel, egybegyűjt

purjeh
purjeh (-en, -tu; -ii) fn vitorla
purjeh||kanga|s (-han, -stu; -hii) fn
vitorlavászon
purjeh||laiv|u (-an, -ua; -oi) fn vitorlás
pur|ta (-en, -ou; -tah) verb harap,
megharap, leharap
putilleh hsz példásan, példaszerűen
putilli|ne (-zen, -stu; -zii) mn kiérdemelt, megérdemelt
puu (-n, -du; -loi) fn fa; nosta ~h
fára mászik; istuo ~l fán ül;
kuadua ~loi fát dönt; havu~ tűlevelű fa; lehti~ lombos fa; sadu~t gyümölcsfák
puud|u (-an, -ua; -ii) fn pud [orosz
súlymérték]
puuhi|ne (-zen, -stu; -zii) mn fa-,
fából való, fából készült; ~ne
kodi faház
puu||materjual|u (-an, -ua; -oi) fn
faanyag, faáru
puun||andi|n (-men, -ndu; -mii) fn
gyümölcs
puu||sep|pü (-än, -piä; -pii) fn asztalos
puust|o (-on, -uo; -oloi) fn park
puu||tavar (-an, -ua; -oi) fn faanyag,
faáru
puut|tua (-an, -tau; -etah) verb elkészít, készít
puut|tuo (-tuu) verb 1. sikerül; 2.
vhova kerül
puu||vill|u (-an, -ua; -oi) fn gyapot
pügäl (-än, -iä; -ii) fn cikk, cikkely,
szakasz, paragrafus
pühki|e (-n, -ü; -täh) verb 1. töröl,
letöröl, kitöröl, megtöröl; ~e pölüt port töröl; ~kkiä jallat! töröljétek meg a lábatokat! 2. söpör, elsöpör, kisöpör, besöpör
pühki|ekseh (-mmös, -hes; -tähes)
refl verb törülközik, megtörülközik
pühki|n (-men, -ndü; -mii) fn 1.
abrosz, terítő, asztalterítő; 2. törülköző
pühkäld|iä (-än, -äü; -etäh) verb végigsimít
pühkäld|iäkseh (-ämmos, -ähes;
-etähes) refl verb száguld, robog
pühü|s (-ön, -ttü; -zii) fn szentség
püh|ä I (-än, -iä; -ii) fn szentség
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püh|ä II (-än, -iä; -ii) mn szent;
Pühä Kirju Szentírás [Biblia] ◊
~is ~in a szentek szentje
Pühä||lasku (-n, -u; -loi) fn Húshagyó Kedd
pühäll|ü (-än, -iä; -ii) fn dörgés,
mennydörgés
pühänpiän hsz vasárnap
pühä||päiv|ü (-än, -iä; -ii) fn vasárnap; ~in vasárnaponként
pür|giekseh (-rimmös, -gihes; -ritähes) refl verb törekszik, töri magát, igyekszik
püstel|lä (-en, -öü; -läh) verb 1. szúr,
megszúr, döf, megdöf; 2. szúr, leszúr, döf, ledöf
püst|iä (-än, -äü; -etäh) verb 1. szúr,
megszúr, döf, megdöf; 2. szúr,
szurkál, nyilallik; 3. szúr, leszúr,
döf, ledöf; ~iä püstimel szuronynyal (le)szúr
püstüh hsz függőlegesen, vertikálisan
püstüi hsz függőlegesen, vertikálisan
püstü||kirjutu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn ószláv írás(fajta)
püstü||oig|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn
függőleges, vertikális
püstüsti hsz függőlegesen, vertikálisan
püstüs||viiv|u (-an, -ua; -oi) fn függőleges, vertikális
püstüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb létesít, felállít, létre hoz
püstüttämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
létesítés, felállítás, létrehozás
püstütü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn létesítés, felállítás, létrehozás
püstüt|üä (-än, -täü; -etäh) verb felépít, állít, emel
püstütänd|ü (-än, -iä; -öi) zii) fn létesítés, felállítás, létrehozás
püstä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in szúró, hasító
püstö|s (-ksen, -stü; -ksii) fn szúrás,
megszúrás, döfés, megdöfés
püzü|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in szilárd, stabil
püzü|ö (-n, -ü; -täh) verb fennmarad
püvvänd|ü (-än, -iä; -öi) fn termelés, kitermelés

püörähtüs
pü|üdiä (-vvän, -üdäü; -vvetäh) verb
1. termel, megtermel, kitermel; 2.
elejt, kifog, zsákmányol
püüdämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn termelés, kitermelés
pü|üdö (-vvön, -üdüö; -üdölöi) fn
termelés, kitermelés
püüdö||veneh (-en, -tü; -ii) fn halászcsónak, halászladik
püör|de (-dien, -rettü; -dielöi) fn forgószél, légörvény
püörde||pač|as (-čahan, -astu; -čahii) fn forgószél, légörvény
püöri|e (-n, -ü; -täh verb 1. forog,
fordul, megfordul, forgolódik, pörög; Mua ~ü a Föld forog; 2.
hánykolódik
püörik|kö (-ön, -küö; -kölöi) fn 1.
kör; piirdiä ~kö kört rajzol; ~ön
pinduala a kör területe; 2. karika, körlap, korong
püörit|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
1. forgat, pörget; ~ellä ratastu
kereket forgat; 3. mángorol; 4.
gyúr
püörittelemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
1. forgatás, pörgetés; 2. mángorlás; 3. gyúrás; tahtahan ~ne tésztagyúrás
püörittelend|ü (-än, -iä; -öi) fn 1.
forgatás, pörgetés; 2. mángorlás;
3. gyúrás
püörittelü (-n, -ü; -löi) fn 1. forgatás,
pörgetés; 2. mángorlás; 3. gyúrás
püörit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb 1.
forgat, pörget; ~ellä ratastu kereket forgat; 3. mángorol; 4. gyúr;
5. sodor, pödör
püörittämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn 1.
forgatás, pörgetés; 2. mángorlás;
3. gyúrás
püöritänd|ü (-än, -iä; -öi) fn 1. forgatás, pörgetés; 2. mángorlás; 3.
gyúrás
püör|ü (-än, -iä; -ii) fn kerékpár,
bicikli; ajella ~äl kerékpározik
/ biciklizik
püörüž|ü (-än, -iä; -ii) mn kerek,
kör alakú
püöräht|iäkseh (-ämmös, -ähes; -etähes) refl verb betér vhová
püörähtü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn fordulat, forgás, körbefordulás

püörähtämine
püörähtämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
fordulat, forgás, körbefordulás
püörähtänd|ü (-än, -iä; -öi) fn fordulat, forgás, körbefordulás
püöräk|kö (-ön, -küö; -kölöi) fn
krumplis pogácsa
püöräl||aja|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
kerékpáros, biciklis(ta)
päč|či (-in, -čii; -čilöi) fn kemence, kályha
pädemät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii)
mn 1. alkalmatlan, használhatatlan; 2. élvezhetetlen
pädev|ü (-än, -iä; -ii) in képesített,
képzett
pädevü|s (-ön, -ttü; -zii) fn alkalmasság, használhatóság
pä|die I (-in, -döü; -dietäh) verb kell,
szükséges
päd|ie II (-öü) ) verb sikerül neki,
szerencséje van
pädi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in 1. alkalmas, használható; 2. szükséges,
kellő, illő; 3. értelmes, józan; 4.
elérhető
päivik|kö (-ön, -küö; -kölöi) fn napló
[iskolai]
päivittünü|h (-ön, -ttü; -zii) in napbarnított, napsütötte
päivit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh) verb 1.
napozik; 2. lesül, lebarnul
päiv|ü I (-än, -iä; -ii) fn nap [égi
jelenség]
päiv|ü II (-än, -iä; -ii) fn nap [idő];
joga ~iä mindennap; ~äs piäliči
másnap ◊ keski~äl fényes nappal
päivü||kesk|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn dél
[napszak]
päivü||kirj|u (-an, -ua; -oi) fn napló [műfaj]; kirjutella ~ua naplót vezet
päivü||matk|u (-an, -ua; -oi) fn egy
napi járóföld
päivü||miär|ü (-än, -iä; -ii) fn dátum
päivü||past|o (-on, -uo; -oloi) fn napsütés, napfény, napsugárzás
päivü||pasto|ine (-zen, -stu; -zii) mn
napos, napsütötte, verőfényes
päivüst|iä (-än, -äü; -etäh) verb ügyel,
ügyeletet tart
päivüstü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn ügyelet
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päivüstä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn ügyeletes
päivä|ine I (-zen, -stü; -zii) fn nap
[égitest általában]
Päivä|ine II (-zen, -stü; -zii) fn Nap
päiväl hsz nappal, napközben
päivälli|ne (-zen, -stü; -zii) mn nappali
päivän||aigua hsz napvilágnál
päivän||lasku (-n, -u; -loi) fn 1. naplemente, napnyugta; 2. nyugat,
napnyugat; ~h nyugatra; ~späi
nyugatról
päivän||nouzu (-n, -u; -loi) fn 1. napkelte, napfelkelte; enne ~ napkeltéig; ~nke napkeltével, napkeltekor; 2. kelet, napkelet
päivän||nouzu||puoli|ne (-zen, -stu;
-zii) mn keleti; ~ne randu keleti part
päivän||valgiel hsz napvilágnál
päiväzen||kuk|ku (-an, -kua; -kii) fn
napraforgó
päiväzen||past|o (-on, -uo; -oloi) fn
napsütés, napfény, napsugárzás
päiväzen||suoju|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn napernyő
päivöindel|läkseh (-emmös, -ehes;
-lähes) refl verb nyugtalankodik,
izgul, aggódik
päp|pi (-in, -pii; -pilöi) fn zsemle,
péksütemény
pärn|ü (-än, -iä; -ii) fn lép
pärpäč|čü (-ün, -čüü; -čülöi) fn lepény
päräitü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn dobpergés
pättäv|ü (-än, -iä; -ii) in 1. alkalmas, használható; 2. szükséges,
kellő, illő; 3. elérhető; ~ät hinnat elérhető árak
pöč|öi (-öin, -čöidü; -čölöi) fn gyomor [állati]
pöllästünnü|h (-ön, -ttü; -zii) in rémült, ijedt
pöllästü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn ijedelem, ijedtség, rémület; ~ksis
ijedtében
pöllästü|ö (-n, -ü; -täh) verb megijed, megrémül
pöllät|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
fenyeget, megfenyeget, fenyegetőzik

rahoitus
pöllät|tiä (-än, -täü; -etäh) verb megijeszt, megrémít
pölü (-n, -ü; -löi) fn por
pölün||imi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn porszívó
pöpök|kü (-än, -kiä; -köi) fn bogár, rovar
pöühk|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn pillekönnyű, habkönnyű
pöühöt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb felráz; ~tiä pielus felrázza a párnát

R,Ŕ
ra|ba (-van, -bua; -boi) fn zacc, üledék; koufein~ba kávézacc
račast|ua (-an, -au; -etah) verb lovagol
račkaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb recseg, ropog,
reccsen, roppan
račkeh (-en, -tu; -ii) fn recsegés,
ropogás, reccsenés, roppanás
račk|ua (-an, -au; -etah) verb nyikorog, csikorog
rač|oi (-oin, -čoidu; -čoloi) fn rigó
rad|a (-an, -ua; -oi) fn keringési pálya
radar (-an, -ua; -oi) fn radar
radeičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in
szorgalmas, buzgó
radeńń|u (-an, -ua; -oi) fn szorgalom, buzgalom
radiattor|u (-an, -ua; -oi) fn radiátor, fűtőtest
raǯait|tua (-an, -tau; -etah) verb csikorgat
ra|go (-von, -guo; -goloi) fn nyílás,
rés
raha||var|at (-oin, -oi) plur fn pénzügyek
rahmanno|i (-in, -idu; -loi) mn vendégszerető
rahmannožu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
vendégszeretet
rahoitand|u (-an, -ua; -oi) fn finanszírozás
rahoittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
finanszírozás
rahoit|tua (-an, -tau; -etah) verb finanszíroz, megfinanszíroz
rahoitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn finanszírozás

rahti
rahti (-n, -i; -loi) fn áruszállítmány,
szállítmány, rakomány
rahvahak|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn népes
rahvahalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
1. népi, nép||-; 2. általános, közrahvahan rtlan mn népi, nép||rahvahan||lu|gu (-vun, -guu; -loi) fn
népszámlálás, összeírás
rahvahan||luguh||pan|o (-on, -uo;
-oloi) fn népszámlálás, összeírás
rahvahan||val|du (-lan, -dua; -doi) fn
demokrácia
rahvahan||vallalli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn demokratikus
rahvahan||vallit|tu (-un, -tuu; -tuloi) fn képviselő
rahvahien||keski|ne (-zen, -stü; -zii)
mn nemzetközi
rahvahien||väli|ne (-zen, -stü; -zii)
mn nemzetközi
rahva|s (-han, -stu; -hii) fn emberek, nép
rahvas||jouk|ko (-on, -kuo; -koloi)
fn tömeg, sokaság
rahvas||kun|du (-nan, -dua; -dii) fn
1. emberiség; 2. nemzet; 3. társadalom
rahvas||kunnan||ti|edo (-ijon, -eduo;
-edoloi) fn demográfia, népességtudomány
rahvas||poujezd|u (-an, -ua; -oi) fn
személyvonat
rahvas||ro|du (-vun, -duu; -duloi)
fn faj, rassz
ra|is (-gehen, -istu; -gehii) fn jégeső
raiživ|o (-on, -uo; -oloi) fn vasútvonal, vágány
raj|a (-an, -ua; -oi) fn 1. határ; ~al
a határon; ~an tagua a határon
túl; 2. határvonal; 3. ráma, keret
raja||aloveh (-en, -tu; -ii) fn külterület, külváros, peremvidék
raja||arv|o (-on, -uo; -oloi) fn határérték
raja||miär|ü (-än, -iä; -ii) fn határérték, limit; ülittiä ~ü túllépi a határértéket
rajan||taga|ine (-zen, -stu; -zii) mn
külföldi, határon túli
rajat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn
határtalan, végtelen; ~tomat muat
végtelen térség
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rajoitand|u (-an, -ua; -oi) fn lokalizáció, lokalizálás
rajoitet|tu (-un, -tuu; -tuloi) in lokális, helyi
rajoittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
lokalizáció, lokalizálás
rajoit|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
korlátoz, behatárol; 2. lokalizál;
~tua tulipalo tüzet lokalizál
rajoit|tuo (-un, -tuu; -utah) verb 1.
korlátozódik; 2. (el)határolódik
rajon (-an, -ua; -oi) fn körzet, kerület, járás
rak|as (-kahan, -astu; -kahii) mn szeretett, kedves
rakast|ua (-an, -au; -etah) verb szeret, kedvel
rakendeh (-en, -tu; -ii) fn 1. szerkezet, konstrukció; 2. kompozíció
rakiet|tu (-an, -tua; -toi) fn rakéta
rakkahu|s (-on, -ttu; -zii) fn 1. szeretet; 2. szerelem
rakkahus||väli|t (-löin, -löi) plur fn
(szerelmi) viszony
ramahut|tua (-tau) verb szakad (az
eső)
ramait|tua (-an, -tau; -etah) verb
dobol
ram|bu (-man, -bua; -boi) mn sánta
ramk|u (-an, -ua; -oi) fn ráma, keret; ikkunan ~u ablakkeret
ram|mata (-buan, -buau; -matah)
verb sántít
rammi|ta (-čen, -ččou; -tah) verb
sántít
randu||- I et parti; ~jiä parti jég
ran|du II (-nan, -dua; -doi) fn 1.
part; 2. perem, vminek a széle
randu||pih|a (-an, -ua; -oi) fn rakpart
randu||tuul|i (-en, -du; -ii) fn parti
szél
ranneh||renga|s (-han, -stu; -hii) fn
karkötő, karperec; kuldaine ~s
arany karkötő / karperec
raritiet|tu (-an, -tua; -toi) fn ritkaság
ŕas|a (-an, -ua; -oi) fn reverenda,
csuha
rasizm|u (-an, -ua; -oi) fn fajelmélet, fajgyűlölet, rasszizmus
raspisk|u (-an, -ua; -oi) fn nyugta,
elismervény

rauhoittua
Rastav|u (-an, -ua) fn karácsony
rastvor (-an, -ua; -oi) fn habarcs,
malter
razvahi|ne (-zen, -stu; -zii) mn zsíros [összekent]
razva|ine (-zen, -stu; -zii) mn 1. zsíros; 2. kövér
razvak|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
1. zsíros; 2. kövér
razv|u (-an, -ua; -oi) fn zsír
rat|as (-tahan, -astu; -tahii) fn kerék
raudahi|ne (-zen, -stu; -zii) mn vasra|udu (-vvan, -udua; -udoi) fn 1.
vas; taguo ~udua vasat kovácsol;
2. fém
raudu||beton (-an, -ua; -oi) fn vasbeton
raudu||deng|u (-an, -ua; -oi) fn fémpénz, pénzérme
raudu||dorogal||ruada|i (-jan, -jua;
-jii /-joi) fn vasutas
raudu||dorog|u (-an, -ua; -oi) fn vasút
raudu||lang|u (-an, -ua; -oi) fn drót,
fémhuzal, fémvezeték, kábel
raudu||rešotk|u (-an, -ua; -oi) fn vasrács
raudu||sep|pü (-än, -piä; -pii) fn lakatos
raudu||suojus||mašin (-an, -ua; -oi)
fn páncélautó
raudu||tie (-n, -dü; -löi) fn vasút
raudu||tie||azetus||koht|u (-an, -ua;
-ii) fn vasútállomás, vasúti megállóhely
rauha|ine (-zen, -stu; -zii) mn békés
rauhalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn nyugodt
rauhan||kannatta|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) in békeszerető
rauhasti hsz nyugodtan
rauhaž|u (-an, -ua; -oi) mn 1. békés;
2. békeszerető
rauhat|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn nyugtalan, nyughatatlan
rauhattah hsz nyugtalanul
rauhattomasti hsz nyugtalanul; muata ~ nyugtalanul alszik
rauhoit|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb lenyugtat, megnyugtat, lecsillapít
rauhoit|tua (-an, -tau; -etah) verb lenyugtat, megnyugtat, lecsillapít

rauhoittuo
rauhoit|tuo (-un, -tuu; -utah) verb
lenyugszik, megnyugszik, lecsillapodik
rauh|u (-an, -ua; -oi) fn nyugalom,
béke
rauhu|s (-on, -ttu; -zii) fn nyugalom, béke
rauniv|o (-on, -uo; -oloi) fn rom(ok)
ravahtel|lakseh (-emmos, -ehes; -lahes) refl verb kiált, felkiált
ravaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb kiált, felkiált
rav|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn 1. gyors,
fürge; ~ei juoksu gyorsfutás; 2.
talpraesett, ügyes; 3. szilárd
ravieh hsz 1. gyorsan, fürgén; ~
juoksendella gyorsan fut / szalad; 2. talpraesetten, ügyesen
raviesti hsz talpraesetten, ügyesen
ravi|sta (-zen, -zou; -stah) verb jajveszékel
ra|vvat (-vvoin, -udoi) plur fn 1. bilincs; 2. csapda, kelepce; panna ~vvat csapdát állít
ravvoit|tua (-an, -tau; -etah) verb
patkol, megpatkol; ~tua heboloi
lovat patkol
reabilitati|i (-en, -edu; -eloi) fn rehabilitálás, rehabilitáció
reabilitiirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb rehabilitál
reagiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
reagál
reakti|i (-en, -edu; -eloi) fn reakció
realizati|i (-en, -edu; -eloi) fn realizálás, megvalósítás
realizm|u (-an, -ua; -oi) fn realizmus
realizui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
realizál, megvalósít
rebiel|lä (-en, -öü; -läh) verb elszakad, szétszakad
rebo|i (-in, -idu; -loi) fn róka
redakti|i (-en, -edu; -eloi) fn szerkesztőség
redaktiiruiččemi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn szerkesztés
redaktiiruičend|u (-an, -ua; -oi) fn
szerkesztés
redaktiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
szerkeszt
redaktor (-an, -ua; -oi) fn szerkesztő
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reduhi|ne (-zen, -stu; -zii) mn piszkos, mocskos
referendum|u (-an, -ua; -oi) fn referendum, népszavazás
refleksiivu||pronomiin|u (-an, -ua;
-oi) fn visszaható névmás
refleks|u (-an, -ua; -oi) fn reflex
reformiirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb újít, megújít, reformál, megreformál
reform|u (-an, -ua; -oi) fn újítás,
megújítás, reform
regi (rien, regie; regilöi) fn szán
registrati|i (-en, -edu; -eloi) fn feliratkozás, regisztrálás
registriirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
regisztrál, lajstromoz, jegyzékbe
vesz
registr|u (-an, -ua; -oi) fn regiszter,
jegyzék, lajstrom
regü|t (-ön, -ttü; -zii) fn szánkó, ródli; čurata ~öl szánkózik
rehev|ü (-än, -iä; -ii) mn buja [növényzet]
rehu (-n, -u; -loi) fn takarmány, abrak, táp
reis|su (-un, -suu; -suloi) fn útvonal
rejestr|u (-an, -ua; -oi) fn jegyzék,
regiszter, lajstrom
rekluam|u (-an, -ua; -oi) fn reklám
reknail|la (-en, -ou; -lah) verb eltervez, kigondol, megálmodik
rekn|ata (-uan, -uau; -atah) verb eltervez, kigondol, megálmodik
rekord|u (-an, -ua; -oi) fn rekord,
csúcs
rektor|u (-an, -ua; -oi) fn rektor
relatiivi|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1.
viszonylagos, relatív; 2. vonatkozó; ~zet pronominat vonatkozó
névmások
relatiivu||pronomiin|u (-an, -ua;
-oi) fn vonatkozó névmás
reľef|fu (-an, -fua; -foi) fn relief,
dombormű
relikvi|i (-en, -edü; -elöi) fn ereklye
remeni (-n, -i; -löi) fn öv, szíj, derékszíj
renga|s (-han, -stu; -hii) fn karika,
gyűrű; hädä~s / pelastus~s mentőöv
rengi (-n, -i; -löi) fn vödör, veder
repetiti|i (-en, -edu; -eloi) fn próba

ribaittua
rep|pu (-un, -puu; -puloi) fn hátizsák
reputati|i (-en, -edu; -eloi) fn hírnév, jóhír
resenzi|i (-en, -edü; -elöi) fn recenzió, ismertetés
resept|u (-an, -ua; -oi) fn recept
restaurati|i (-en, -edu; -eloi) fn restauráció, restaurálás, helyreállítás
restauriirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb restaurál, helyreállít
restauruator (-an, -ua; -oi) fn restaurátor
resuiččemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn rajzolás
resuičend|u (-an, -ua; -oi) fn rajzolás
resuiču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn rajzolás
resui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb rajzol, lerajzol, megrajzol
rešotk|u (-an, -ua; -oi) fn rács
rezerv|u (-an, -ua; -oi) fn tartalék
režiśśor (-an, -ua; -oi) fn rendező
reunimä|ine (-zen, -stü; -zii) mn külső, szélső
reun|u (-an, -ua; -oi) fn ruhaszegély, paszomány, vminek a széle
reunust|ua (-an, -au; -etah) verb körülzár, körülkerít, körülvesz
reviizi|i (-en, -edü; -elöi) fn ellenőrzés, revízió
revizour|u (-an, -ua; -oi) fn ellenőr,
revizor
revit|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
szétszakít, elszakít, széttép, eltép
revit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb szakít, elszakít, leszakít, tép, eltép,
letép
re|vitä (-bien, -bieü; -vitäh) verb kiszakad, leszakad, elszakad
revoliti|i (-en, -edu; -eloi) fn forradalom
revuk|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
piszkos, mocskos
revust|ua (-an, -au; -etah) verb öszszepiszkol, bepiszkol, összemocskol, bemocskol
revustu|o (-n, -u; -tah) verb összepiszkolódik, bepiszkolódik, öszszemocskolódik, bemocskolódik
ribait|tua (-an, -tau; -etah) verb rángat maga után, vonszol

ribistä
ribi|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb vánszorog
ri|bu (-vun, -buu; -buloi) fn rongy
ričkaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb recseg, ropog,
reccsen, roppan
ri|da (-jan, -dua; -doi) fn csapda,
kelepce
riǯi|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb csikorog, nyikorog
riehki|e (-n, -ü; -täh) verb üt, ver
riehki|ekseh (-mmös, -hes; -tähes)
refl verb hempereg, hánykolódik,
dobálja magát
rifm|u (-an, -ua; -oi) fn rím
rifmui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
rímel
rig|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn szapora, sűrű; ~ei mеččü sűrű erdő
rigeik|kö (-ön, -küö; -kölöi) fn vminek a sűrűje
rigieh hsz szaporán
rihm|u (-an, -ua; -oi) fn hurok
rii|buo (-von, -bou; -votah) verb vakar, megvakar, vakargat
riiččavu|o (-n, -u; -tah) verb kicsavarodik
riičči|e (-n, -ü; -täh) verb kicsavar,
lecsavar
rii|du (-jan, -dua; -doi) fn konfliktus, összeütközés
riih|i (-en, -tü; -ii) fn szérű
riijač|ču (-un, -čuu; -čuloi) fn botrányokozó, garázda
riijan||ečči|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn
botrányokozó, garázda
rii|jellä (-delen, -delöü; -jelläh) verb
civakodik
rii|vata (-buan, -buau; -vatah) verb
lebont, lerombol, megrongál
rik|as I (-kahan, -astu; -kahii) fn
gazdag
rik|as II (-kahan, -astu; -kahii) mn
gazdag
rikastut|tua (-an, -tau; -etah) verb
gazdagít, meggazdagít
rikkahu|s (-on, -ttu; -ksii) fn gazdagság, kincs(ek)
rik|ki (-in, -kii; -kilöi) fn kén
rikkomat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn ép, sértetlen
rikkomi|ne (-zen, -stu; -zii) fn tönkretétel, elpusztítás
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rikkovu|o (-n, -u; -tah) verb megszakad, abbamarad
rikku||hein|ü (-än, -iä; -ii) fn gaz,
gyom, dudva
rik|kuo (-on, -kou; -otah) verb árt,
kárt okoz
rik|kuokseh (-ommos, -kohes; -otahes) refl verb megrongálódik
rikokselli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
bűnügyi
rikoksen||tiijusteli|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn kriminalista
rikond|u (-an, -ua; -oi) fn tönkretétel, elpusztítás
riko|s (-ksen, -stu; -ksii) fn bűntett, bűntény
rikos||ti|edo (-ijon, -eduo; -edoloi)
fn kriminalisztika
rin|du (-nan, -dua; -doi) fn 1. mell,
mellkas; 2. mellrész, ruhamell
ringu|o (-n, -u; -tah) verb kiabál,
kiált, kiáltozik
rinnai hsz sorba, sorban
rinnakkai hsz sorba, sorban
rinnal I hsz mellette, közel [hol],
közelben
rinnal II (+ gen) nu mellett
rinnale hsz közel [hová], közelbe,
melléje
rinnal||oli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in
szomszédos
ripoit|tua (-an, -tau; -etah) verb szór,
hint
rippu|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in függő,
lógó; ~i lampu függő lámpa
rippumattomu|s (-on, -ttu; -ksii)
fn függetlenség, önállóság, szuverenitás
rip|puo (-un, -puu; -utah) verb 1.
kapaszkodik, fogózkodik, belekapaszkodik, belefogózkodik; 2. lelóg, függ, lóg, csüng; 3. függ vkitől / vmitől
ripsi (-n, -i; -löi) fn szempilla
ripusti|n (-men, -ndu; -mii) fn függöny
ripustin||petla|ine (-zen, -stu; -zii)
fn ruhaakasztó [hurok]
riput|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
akaszt, felakaszt
riput|tua (-an, -tau; -etah) verb akaszt,
felakaszt, kiakaszt, kiaggat, kilógat, kifüggeszt

riuhtata
ristahes hsz keresztbe(n)
ristai hsz keresztbe(n)
ristai-rastai hsz keresztbe(n)
risti|e (-n, -ü; -täh) verb szentel,
felszentel
risti|ekseh (-mmös, -hes; -tähes) refl
verb keresztelkedik, megkeresztelkedik
ristikanzalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
1. emberi; 2. emberséges, humánus; 3. emberies; 4. emberszerető
ristikanzan||juurien||tiijusteli|i
(-jan, -jua; -jii/-joi) fn antropológus
ristikanzan||muga|ine (-zen, -stu;
-zii) mn 1. emberi; 2. emberséges, humánus; 3. emberies; 4.
emberszerető
ristikanzan||ti|edo (-ijon, -eduo;
-edoloi) fn antropológia
risti||kanz|u (-an, -ua; -oi) fn ember
ristind|ät (-öin, -öi) plur fn keresztelő
ristit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb keresztel, megkeresztel
ristit|tü (-ün, -tüü; -tülöi) fn keresztény
ristit|üt (-tülöin, -tülöi) plur fn kereszténység
rist|u (-an, -ua; -oi) fn kereszt, feszület; kannella ~a kaglas keresztet visel a nyakában; kirikön
~u templomkereszt
ristu||dorog|u (-an, -ua; -oi) fn keresztút, útkereszteződés
ristu||luu (-n, -du; -loi) fn keresztcsont
rizin (-än, -iä; -öi) fn gumi
ritmalleh hsz ritmikusan, ritmusosan
ritmalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn ritmusos, ritmikus
ritman||muga|ine (-zen, -stu; -zii)
mn ritmusos, ritmikus
ritmiеk|ku (-an, -kua; -koi) fn ritmika
ritm|u (-an, -ua; -oi) fn ritmus
ritual|u (-an, -ua; -oi) fn rituálé, rítus, szertartás; kirikön ~u templomi / egyházi szertartás
riuht|ata (-uan, -uau; -atah) verb kitép, kiszakít, kiránt vhonnan

riuhtuo
riuht|uo (-on, -ou; -otah) verb kitép, kiszakít, kiránt vhonnan
rivi (-n, -i; -löi) fn 1. vmiknek /
vkiknek a sora / láncolata; 2. vonulat
rivist|iä (-än, -äü; -etäh) verb megrángat, megcibál
ri|vut (-buloin, -buloi) plur fn rongy
riä|dü (-vün, -düü; -dülöi) fn vmiknek / vkiknek a sora / láncolata
riähk|ü (-än, -iä; -ii) fn 1. bűn, vétek; 2. hiba ◊ ~änke segai ügygyel-bajjal; kavota ~ih bűnbe
esik
riähkät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii)
mn ártatlan, vétlen, bűntelen
riämöt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb elterpeszkedik, elnyúlik
riäzit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb ingerel, bosszant, hergel, mérgesít,
dühösít
ročkaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb recseg, ropog,
reccsen, roppan
rodi|ekseh (-mmos, -hes; -tahes) refl
verb születik
rodiemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn születés, keletkezés, vminek a létrejötte
rodiend|u (-an, -ua; -oi) fn születés, keletkezés, vminek a létrejötte
rodń|u (-an, -ua; -ii) fn rokon
ro|du (-vun, -duu; -duloi) fn faj, fajta
rodu||kun|du (-nan, -dua; -dii) fn
család
rodu||vih|a (-an, -ua; -oi) fn fajelmélet, fajgyűlölet, rasszizmus
rohk|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn 1.
merész, bátor, vakmerő; ~ei tego bátor / vakmerő tett; 2. talpraesett
rohke|ta (-nen, -nou; -tah) verb bátorkodik, mer, merészel
rohkevu|s (-on, -ttu; -ksii) fn bátorság, merészség, vitézség, virtus
rohkieh hsz határozottan
rohkiesti hsz határozottan
rohtu (-n, -u; -loi) fn gyógyszer,
orvosság
roihes hsz elég, eléggé
roi|ja (-h/-hes) verb rendeződik, elintéződik
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roi|jakseh (-mmos, -hes; -jahes)
refl verb teljesül, megvalósul
roimi|ne (-zen, -stu; -zii) fn születés
roind|u (-an, -ua; -ii) fn (meg)alakulás, létrejötte vminek, keletkezés
roindu||mua (-n, -du; -loi) fn szülőföld
roindu||per|ä (-än, -iä; -ii) fn eredet,
származás
roindu||päiv|ü (-än, -iä; -ii) fn születésnap
roi|ta (-mmos, -h/-hes; -tahes) si fog
[jövő idejű igeszerkezetben], elkezd
roi|takseh (-mmos, -hes; -jahes) refl
verb 1. keletkezik, létrejön, kialakul; 2. válik vmivé, vmiből
vmivé lesz; 3. megerősödik, megszilárdul
rojali (-n, -i; -loi) fn zongora; soittua ~l zongorázik
rok (-an, -kua; -kii) fn rock
rok|ku (-an, -kua; -kii) fn leves
romahtami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
leomlás, beomlás
romahtand|u (-an, -ua; -oi) fn leomlás, beomlás
romaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb 1. leomlik, ledől, összedől; 2. becsődöl
romahtu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn bukás, csőd, krach
romahut|tua (-an, -tau; -etah) verb
lerombol, szétrombol, romba dönt,
ledönt, összedönt
romans|u (-an, -ua; -oi) fn románc
[műfaj]
romantielli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
romantikus, regényes; ~ne runohus romantikus költészet
romantik|ku (-an, -kua; -koi) fn romantika
romu (-n, -u; -loi) fn ócskavas, vashulladék
romuan|u (-an, -ua; -oi) fn regény
rostani (-n, -i; -loi) fn keresztút,
útkereszteződés
rozv|o (-on, -uo; -oloi) fn bandita,
rabló, gengszter
rož|a (-an, -ua; -ii) fn arc, ábrázat
rotk|o (-on, -uo; -oloi) fn vízmosás, szakadék

ruadosoba
rouli (-n, -i; -loi) fn szerep
rounogu msz mintha, olyasmiképp
rouskut|tua (-an, -tau; -etah) verb
rág, rágcsál [állat]
rouz|u (-an, -ua; -ii) fn rózsa
ruada|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
dolgozó, munkás
ruadius|su (-an, -sua; -soi) fn sugár, rádiusz [köré]
ruadiv|o (-on, -uo; -oloi) fn rádió;
kuunnella ~uo rádiót hallgat
ruadivo||kesku|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn rádióállomás
ruadivon||kuundeli|i (-jan, -jua;
-jii/-joi) fn rádióhallgató
ruadivo||ohjelm|u (-an, -ua; -oi) fn
rádióműsor
ruadivo||stansi|i (-en, -edu; -eloi)
fn rádióállomás
rua|do (-von, -duo; -doloi) fn 1. cselekvés, akció; 2. munka(végzés);
3. dolog, munka, tennivaló; 4.
tett, cselekedet
ruado||bruj|a (-an, -ua; -ii) fn eszköz, szerszám, munkaeszköz
ruado||dovariš|šu (-an, -šua; -šoi)
fn kolléga, munkatárs, kartárs
ruado||koneh (-en, -tu; -ii) fn munkaeszköz, szerszám(gép)
ruado||kügü|ine (-zen, -stü; -zii) mn
munkaképes
ruado||matk|u (-an, -ua; -oi) fn kiküldetés, kiszállás
ruado||mie|s (-hen, -stü; -hii) fn dolgozó, munkás
ruado||mua (-n, -du; -loi) fn munkaterület
ruado||ner|o (-on, -uo; -oloi) fn képesítés, képzettség
ruado||paik|ku (-an, -kua; -koi) fn
munkavállalás
ruado||palk|u (-an, -ua; -oi) fn munkabér, bér, fizetés, kereset; kuuhine ~u havi munkabér / fizetés
ruado||perti (-n, -i; -löi) fn 1. dolgozószoba, iroda [helyiség]; 2.
műhely
ruado||päiv|ü (-än, -iä; -ii) fn munkanap, hétköznap
ruado||ristikanz|u (-an, -ua; -oi) fn
dolgozó, munkás
ruado||so|ba (-van, -bua; -bii) fn
munkaruha, munkaruházat

ruadovehkeh
ruado||vehkeh (-en, -tü; -ii) fn eszköz, szerszám, munkaeszköz
ruado||vell|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn
kolléga, munkatárs, kartárs
ruado||vir|gu (-ran, -gua; -goi) fn
tisztség
ruado||vu|vvet (-ozien, -ozii) fn szolgálati idő, munkában töltött idő
rua|dua (-n, -dau; -tah) verb 1. cselekszik, dolgozik, tevékenykedik;
~dua oigieh helyesen cselekszik;
2. működik, funkcionál; 3. csinál, tesz, végez vmit, készít, megcsinál, elkészít; 4. megdolgoz,
megművel, kidolgoz; 5. foglalatoskodik; 6. bánik vmivel / vkivel
ruag|u (-an, -ua; -oi) mn kopár,
csupasz
ruaht|o (-on, -uo; -oloi) fn túró
ruahto||maijon||vezi (-vien, -vettü;
-vezii) fn savó, tejsavó
ruahto||piir|ai (-uan, -uadu; -ualoi)
fn túrós táska [sütemény]
ruak|ku (-an, -kua; -koi) fn 1. rák
[állat]; 2. rák [betegség]
ruand|u (-an, -ua; -oi) fn 1. működés; 2. tevékenység, ténykedés,
munkálkodás
ruani|ta (-čen, -ččou; -tah) verb
megsebez, megsebesít, felsért
ruan|u (-an, -ua; -oi) fn seb, sérülés
ruattav|u (-an, -ua; -ii) fn feladat,
teendő, tennivaló
ruava|s (-han, -stu; -hii) fn éltes,
koros, idős
ruavot|oi I (-toman, -tomua; -tomii) fn munkanélküli
ruavot|oi II (-toman, -tomua; -tomii) mn munkanélküli
ru|bi (-ven, -bie; -biloi) fn var, heg
rubľ|u (-an, -ua; -ii) fn rubel
rubriek|ku (-an, -kua; -koi) fn rovat
ručk|u (-an, -ua; -ii) fn töltőtoll;
kirjuttua ~al töltőtollal ír
ru|da (-van, -dua; -doi) fn érc
rugehi|ne (-zen, -stu; -zii) mn rozs-,
rozsból készült
ruh|o (-on, -uo; -oloi) fn test [állati]
ru|is (-gehen, -istu; -gehii) fn rozs
ruis||jauh|o (-on, -uo; -oloi) fn rozsliszt
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ruľ|a (-an, -ua; -ii) fn kormány [járműé]; istuo ~an tagua kormány
mögé ül
rum|a (-an, -ua; -ii) mn 1. durva;
~a ruado durva munka; 2. csúf,
csúnya
rumiiniela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
román
rumiiniela|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn román
Rumiini|i (-en, -edu) fn Románia
ruminsko|i (-in, -idu; -loi) mn román
rumins|u (-an, -ua; -oi) fn román
ŕumka|ine (-zen, -stu; -zii) fn kupica, stampedli
ŕumku (-n, -u; -loi) fn talpas pohár, borospohár
rungan||vi|ga (-jan, -gua; -goi) fn
testi hiba, testi fogyatékosság
rung|o (-on, -uo; -oloi) fn fatörzs,
törzs
rung|u (-an, -ua; -ii) fn 1. alak [emberi testforma]; 2. törzs [testé]
run|o (-on, -uo; -oloi) fn vers, költemény
runoelm|u (-an, -ua; -ii) fn elbeszélő költemény, eposz
runohu|s (-on, -ttu; -ksii) fn költőiség
runoili|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn költő
runoil|u (-an, -ua; -oi) fn költészet
runolli|ne (-zen, -stu; -zii) fn költői
runoloin||pajatta|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn dalnok, dalköltő, bárd
[dalköltő]
runoniek|ku (-an, -kua; -koi) fn dalnok, dalköltő, bárd [dalköltő]
runo||rivi (-n, -i; -löi) fn verssor
runo||suarn|u (-an, -ua; -oi) fn verses tanmese
ruoč|či I (-in, -čii; -čiloi) fn svéd
Ruoč|či II (-in, -čii) fn Svédország
ruoččila|ine I (-zen, -stu; -zii) fn svéd
ruoččila|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
1. svédországi; 2. svéd
ruočin rtlan mn 1. svédországi; 2.
svéd; ~ kieli svéd nyelv
ru|odu (-vvan, -odua; -odii) fn (hal-)
szálka
ru|ogu (-vvan, -ogua; -ogii) fn étek
ruohk|u (-an, -ua; -ii) mn éretlen

ruskeitukkaine
ruohti|e (-n, -u; -tah) verb bátorkodik, mer, merészel
ruohti|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in kockázatos, veszélyes, rizikós
ruohtimat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn bátortalan, határozatlan,
bizonytalan
ruohtimattomu|s (-on, -ttu; -ksii)
fn bátortalanság, határozatlanság,
bizonytalanság
ruohtimi|ne (-zen, -stu; -zii) fn kockázat, veszély, rizikó
ruohtind|u (-an, -ua; -oi) fn kockázat, veszély, rizikó
ruop|as (-pahan, -astu; -pahii) fn 1.
halom, rakás, kupac; 2. halmaz; 3.
garmada
ruostien||karva|ine (-zen, -stu; -zii)
mn vörhenyes, rozsdavörös
ruostumat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn rozsdamentes, rozsdaálló; ~oi teräsraudu rozsdamentes
acél
ruostunnu|h (-on, -ttu; -zii) in rozsdás, (meg)rozsdásodott
ruostu|o (-n, -u; -tah) verb rozsdásodik, elrozsdásodik, megrozsdásodik
rupik|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
ráncos, redős, barázdás
rupistel|lakseh (-emmos, -ehes; -lahes) refl verb grimaszol, fintorog
rupist|ua (-an, -au; -etah) verb ráncol, összeráncol
rupistunnu|h (-on, -ttu; -zii) in ráncos, redős, barázdált
rupistu|o (-n, -u; -tah) verb grimaszol, fintorog
rupišk|o (-on, -uo; -oloi) mn ráncos, redős, barázdás
rup|pi (-in, -pii; -piloi) fn ránc, redő, barázda
rusk|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn vörös, piros
ruskei||čiho|i (-in, -idu; -loi) fn vörös ribizli, vörös ribiszke
ruskei||rin|du (-nan, -dua; -doi) fn
vörösbegy
ruskei||rož|a (-an, -ua; -ii) mn pirospozsgás
ruskei||tukka|ine (-zen, -stu; -zii)
mn vörhenyes, rőt(vörös)

rusketa
ruske|ta (-nen, -nou; -tah) verb vörösödik, megvörösödik, pirosodik, megpirosodik
ruskič|ču (-an, -čua; -čoi) fn kanyaró
rusk|o (-on, -uo; -oloi) fn pirkadat,
alkonypír, hajnalpír
rusko|ta (-nen, -nou; -tah) verb elvörösödik, pirul, elpirul
ruskot|tua (-an, -tau; -etah) verb
vöröslik
rut|to (-on, -tuo; -toloi) mn merev, rideg
ruttoh hsz sebesen, gyorsan
rutto||taba|ine (-zen, -stu; -zii) mn
merev, rideg [természetű]
ŕuuha fn métajáték
ruut|at (-tien, -tii) plur fn ruhakészlet, ruhatár [ruhaválaszték]
ruutit|tua (-an, -tau; -atah) verb felöltöztet, kicsinosít
ruut|tiekseh (-immos, -tihes; -itahes) refl verb felöltözik, kiöltözik
ruut|tu (-an, -tua; -tii) fn ruha, ruházat, öltözék, öltözet, viselet
ru|veta (-bien, -bieu; -vetah) si fog
[jövő idejű igeszerkezetben], elkezd
rü|gie (-vin, -giü; -vitäh) verb köhög
rügimi|ne (-zen, -stü; -zii) fn köhögés
rünnäk|kö (-ön, -küö; -kölöi) fn roham, rohamozás
rün|näs (-dähän, -ästü; -dähii) fn
mell, mellkas
rünt|ätä (-iän, -iäü; -ätäh) verb vánszorog, vonszolja magát
rütkü (-n, -ü; -löi) fn pofon, nyakleves; andua ~ pofon vág
rüvind|ü (-än, -iä; -öi) fn köhögés
rü|vvellä (-üdelen, -üdelöü; -vvelläh) verb mászik, csúszik-mászik,
kúszik
rü|üdiä (-vvän, -üdäü; -vvetäh) verb
mászik, csúszik-mászik, kúszik
rüüppävü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn
nyelés, korty; ~s vettü korty víz
rüüp|ätä (-piän, -piäü; -ätäh) verb
iszik [alkoholt], italozik
rüöhk|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn arcátlan, szemtelen, pimasz; ~ei
vastavus szemtelen / arcátlan /
pimasz válasz
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rüöhküt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
zokog
rüömi|e (-n, -ü; -täh) verb mászik,
csúszik-mászik, kúszik
rüöst|iä (-än, -äü; -etäh) verb 1. rabol, kirabol, megrabol, kifoszt,
fosztogat; 2. kizsákmányol
rüöstä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn 1.
rabló, fosztogató; 2. betörő; 3. kizsákmányoló
rüöstämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn 1.
rablás, fosztogatás, kifosztás; 2.
betörés; 3. kizsákmányolás
rüöständ|ü (-än, -iä; -öi) fn 1. rablás, fosztogatás, kifosztás; 2. betörés; 3. kizsákmányolás
rüöst|ö (-ön, -üö; -ölöi) 1. rablás,
fosztogatás, kifosztás; 2. betörés;
3. kizsákmányolás
räččin (-än, -iä; -öi) fn női hálóing
räǯineh (-en, -tü; -ii) fn perpatvar
räǯi|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb pöröl, civakodik
räǯizi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in zajos
räǯü (-n, -ü; -löi) fn perpatvar
rähineh (-en, -tü; -ii) fn perpatvar
rähi|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb pöröl, civakodik
rähizi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in zajos
rähü (-n, -ü; -löi) fn perpatvar
räijüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb elnyű, felőröl
räjähtel|läkseh (-emmös, -ehes; -lähes) refl verb szétrobban
räjäht|iäkseh (-ämmös, -ähes; -etähes) refl verb szétszakad, elszakad
räjähtü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn robbanás
räkit|elläkseh (-telemmos, -telehes;
-ellähes) refl verb 1. melegszik,
melegedik; 2. sütkérezik
räkitet|tü (-ün, -tüü; -tülöi) fn pirítós, pirítóskenyér
räkit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb éget,
eléget, megéget
räkit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh) verb 1.
melegszik, melegedik; 2. sütkérezik
räk|ki I (-en, -kie; -kii) fn hőség,
forróság
räk|ki II (-en, -kie; -kilöi) mn 1.
forró; ~el kezäl forró nyáron; 2.
trópusi

salbamo
rämi|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb zúg,
zörög, csörög, csörömpöl
rän|dü (-nän, -diä; -dii) fn havaseső
rängü|ö (-n, -ü; -täh) verb kiabál
räpsüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb lenget
räpsähüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
lenget
räšküt|ella (-telen, -telöü; -elläh)
verb ütöget, vereget
räšküt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb üt,
ver
räškähtü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn kirobbanás ◊ nagrandan ~s kirobbanó nevetés; käzipläkütüksien ~s tapsvihar
räük|küö (-ün, -küü; -ütäh) verb ugat,
csahol
räükäht|iäkseh (-ämmös, -ähes; -etähes) refl verb ugat, csahol
röč|čü (-än, -čiä; -čii) fn havaseső
röngü|ö (-n, -ü; -täh) verb ordít, bőg,
bömböl, üvölt
rötk|ü (-än, -iä; -ii) fn retek

S,Ś
saamela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn lapp
saamela|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
lapp
sada (suan, sadua; sadoi) szn száz
sa|du (-vun, -duu; -duloi) fn kert
saduli (-n, -i; -loi) fn nyereg
sagar (-an, -ua; -oi) fn ajtópánt, sarokvas, csuklópánt
sagarv|o (-on, -uo; -oloi) fn vidra
sag|ei (-ien, -iedu; -eloi) mn szapora, sűrű; ~ei mеččü sűrű erdő;
~ei pudro sűrű kása
sagieh hsz szaporán
sah (+ illat) nu -ig; kodih ~ házig,
hazáig; ildah ~ estig; meččäh ~
(az) erdőig; piäs da kandoih ~
tetőtől talpig; lugie kümmeneh
~ tízig számol
sa|jeta (-genen, -genou; -jetah) verb
sűrűsödik, besűrűsödik
salat|ti (-in, -tii; -tiloi) fn (szaláka)hering
salbam|o (-on, -uo; -oloi) fn szöglet, sarok

salbavomerki
salbavo||merki (-n, -i; -löi) fn zárójel
salbavu|o (-n, -u; -tah) verb bezáródik, becsukódik
salbuami|ne (-zen, -stu; -zii) fn bezárás, zárás, becsukás, csukás
salbuand|u (-an, -ua; -oi) fn bezárás, zárás, becsukás, csukás
saldat|tu (-an, -tua; -toi) fn katona
saldattu||jouk|ko (-on, -kuo; -koloi)
fn (katonai) legénység
salfietk|u (-an, -ua; -oi) fn szalvéta
sal|go (-lon, -guo; -goloi) fn pózna, rúd
salm|i (-en, -ie; -iloi) fn tengerszoros, szoros
sal|o (-on, -uo; -oloi) fn vadon, erdősűrű
salon (-an, -ua; -oi) fn szalon
saluat|tu (-an, -tua; -toi) fn 1. fejes saláta; 2. saláta, savanyúság
saluattu||stauč|ču (-an, -čua; -čoi)
fn salátástál
sal|vata (-buan, -buau; -vatah) verb
zár, lezár; ~vata raja határt lezár
salvat|tu (-un, -tuu; -tuloi) in zárt,
zártkörű; ~tu istundo zárt ülés
salvat|tua (-an, -tau; -etah) verb herél, kiherél, kasztrál
salv|ua (-an, -au; -etah) fn vág, aprít, felvág, felaprít
sam|a (-an, -ua; -oi) msz szintén,
szintúgy, ugyan- [névmási előtag]
sama|ine I (-zen, -stu; -zii) msz
szintén, szintúgy, ugyan- [névmási előtag]
sama|ine II (-zen, -stu; -zii) nm épp
az, pont az
saman||aiga|ine (-zen, -stu; -zii) mn
egyidejű
saman||arvožu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
egyenlőség [társadalmi]
saman||mieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
helyeslő, egyetértő
saman||suunda|ine (-zen, -stu; -zii)
fn párhuzamos (egyenes)
saman||verdažu|s (-on, -ttu; -ksii)
fn egyenlőség [mennyiségi]
sammal (-en, -du; -ii) fn moha
sammalik|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn mohos, mohás
sammu|o (-n, -u; -tah) verb kialszik
sammut|in (-timen, -indu; -timii) fn
kapcsoló
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sammut|tua (-an, -tau; -etah) verb
kikapcsol, lekapcsol, leolt, elolt
[fényforrást], lefojt
samoľout|tu (-an, -tua; -toi) fn repülőgép, repülő
samvuar|u (-an, -ua; -oi) fn szamovár
san|a (-an, -ua; -oi) fn szó; ◊ toizin ~ojen más szóval
sana||kniig|u (-an, -ua; -oi) fn szótár
sanan||lasku (-n, -u; -loi) fn közmondás
sanan||muga|ine (-zen, -stu; -zii) mn
szó szerinti
sanan||piä (-n, -dü; -löi) fn aforizma
sanan||polv|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn
1. szólás, szólásmondás; 2. közmondás
sana||ristak|ko (-on, -kuo; -koloi)
fn keresztrejtvény
sana||sana|ine (-zen, -stu; -zii) mn
szó szerinti
san|at (-oin, -oi) plur fn beszéd
sanatouri|i (-en, -edu; -eloi) fn szanatórium
sana||tuhu (-n, -u; -loi) fn tiráda,
szóáradat
sana||var|a (-an, -ua; -oi) fn szókincs, szókészlet
sanel|la (-en, -ou; -lah) verb 1. elmesél, elbeszél; 2. tollba mond,
diktál, lediktál
sanelmu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn elbeszélés
sang|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn 1. dagadt, vastag; 2. óriási, hatalmas
sange|ta (-nen, -nou; -tah) verb terebélyesedik, hízik
sangevu|s (-on, -ttu; -zii) fn terebélyesség, kövérség
sangviiniek|ku (-an, -kua; -koi) mn
heves vérmérsékletű, lobbanékony
természetű, szangvinikus
sanituar|u (-an, -ua; -oi) fn ápoló
sanksi|i (-en, -edu; -eloi) fn szankció
sanomi|ne (-zen, -stu; -zii) fn kiejtés
sanomu||leht|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn
újság, hírlap; jogapäiväine ~i napilap
sanond|u (-an, -ua; -oi) fn kifejezés [nyelvi]
sanondu||ta|ba (-van, -bua; -boi) fn
kifejezésmód

segavundu
santimetr|u (-an, -ua; -oi) fn centiméter, centi
san|uo (-on, -ou; -otah) verb 1. beszél, mond, szól ◊ ~otah, što...
mondják, hogy ..., azt beszélik,
hogy ...; 2. kimond, megmond;
3. kifejez, kinyilvánít, közöl; 4.
kiadja magát vminek
san|uokseh (-ommos, -ohes; -otahes) refl verb hívják / szólítják
vhogyan
sarv|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn szarv
satate|s (-ksen, -stu; -ksii) fn seb,
sérülés
satat|tua (-an, -tau; -etah) verb megüt, megsért
satiiralli|ne (-zen, -stu; -zii) mn szatirikus
satiir|u (-an, -ua; -oi) fn szatíra
sattavu|o (-n, -u; -tah) verb megüti magát, megsérti vmijét
sat|tuakseh (-ammos; -tahes; -etahes) refl verb megüti magát, megsérti vmijét
sat|tuo (-un, -tuu; -utah) verb 1. előfordul, található, akad, adódik; 2.
sikerül
sav|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn agyag
savu (-n, -u; -loi) fn füst
savuk|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
füstös, füstölgő
savu||pilv|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn füstfelhő, szmog
savustet|tu (-un, -tuu; -tuloi) in füstölt; ~tu kala füstölt hal
savu||sumu (-n, -u; -loi) fn szmog,
füstköd
savu||tru|ba (-van, -bua; -bii) fn kémény, kürtő
sber||kniišk|u (-an, -ua; -oi) fn takarékkönyv, betétkönyv
se (sen, sidä) nm ez
seans|u (-an, -ua; -oi) fn szeánsz
sebru|s (-ksen, -stu; -ksii) fn társaság, társulat
sebäilü (-n, -ü; -löi) fn ölelés, karolás, átölelés, megölelés, átkarolás
segala|ine (-zen, -stu; -zii) mn összekeveredett, kevert, összevegyített
sega||tavar|at (-oin, -oi) plur fn fűszeráru
segavund|u (-an, -ua; -oi) zii) fn beavatkozás

segavuo
segavu|o (-n, -u; -tah) verb összezavarodik, szétzilálódik, megbomlik
segavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn félreértés, tévedés
segavut|tua (-an, -tau; -etah) verb
összezavar, szétzilál
sego ksz is; ~ ... ~ ... ... is ... is
segovut|tua (-an, -tau; -etah) verb
kizökkent
seič|čei (-čemen, -endü; -čemii) szn
hét
seič|čei||kümmen (-čemen||-en, -endü||-dü; -čemii||-ii) szn hetven
seič|čei||sadua (-čemen||suan, -endü||sadua; -čemii||sadoi) szn hétszáz
seič|čei||tostu (-čemen||tostu, -endü||tostu; -čemii||tostu) szn tizenhét
seiččeme|s (-nden, -ttü; -nzii) szn
hetedik
seič|čemes||tostu (-čemenden||tostu;
-čemettü||tostu; -čemenzii||tostu)
szn tizenhetedik
seiččem|et (-ien, -ii) plur szn heten
seičče|s (-nden, -ttü; -nzii) szn hetedik
sein|ü (-än, -iä; -ii) fn fal
seinü||čuas|ut (-suloin, -suloi) plur
fn falióra
seizaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb megáll
seizat|ellakseh (-telemmos, -telehes;
-ellahes) refl verb megáll
seizattumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
megállítás
seizat|tuo (-un, -tuu; -utah) verb 1.
megáll; 2. feláll
seizatund|u (-an, -ua; -oi) fn megállítás
seizatu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn megállítás
seizond|u (-an, -ua; -oi) fn megálló(hely), állomás
seiz|uo (-on, -ou; -otah) verb áll
sei|väs (-bähän, -västü; -bähii) fn
pózna, rúd, karó
sekriet|tü (-än, -tiä; -töi) fn titok
sekti|i (-en, -edü; -elöi) fn szekció
sekund|u (-an, -ua; -oi) fn másodperc
selderi (-n, -i; -löi) fn zeller
seldi (-n, -i; -löi) fn hering
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selg|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn tiszta [időjárás]
selgevü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn érthetőség
selgieh hsz világosan, érthetően, tisztán; paista ~ érthetően / világosan beszél; kuulta ~ tisztán hall
selgiemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn tisztázódás
selgiend|ü (-än, -iä; -öi) fn tisztázódás
selgiesti hsz tisztán, olvashatóan;
kirjuttua ~ olvashatóan ír
selgiet|öi (-tömän; -tömiä; -tömii)
mn homályos
sel|gü (-län, -giä; -gii) fn 1. hát; 2.
magaslat; 3. támla
selgü||noj|a (-an, -ua; -ii) fn (hát-)
támla
selgü||pii (-n, -dü; -löi) fn hátgerinc, gerinc
selgü||puol|i (-en, -du; -ii) fn hátoldal, hátlap
selgü||rang|u (-an, -ua; -oi) fn hátgerinc, gerinc
selgü||ru|odu (-vvan, -odua; -odii)
fn hátgerinc, gerinc
sel|letä (-genen, -genöü; -letäh) verb
1. tisztul, kitisztul; 2. tisztázódik
sellit|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
elemez; ~ellä runon tekstua a
vers szövegét elemzi
sellittelemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
magyarázat, megmagyarázás, értelmezés
sellittelend|ü (-än, -iä; -öi) fn magyarázat, megmagyarázás, értelmezés
sellittelü (-n, -ü; -löi) fn elemzés;
kerdomuksen ~ elbeszélés elemzése
sellit|tiä I (-än, -täü; -etäh) verb 1.
kommentál, magyaráz; 2. tisztáz
vmit
sellit|tiä II (-än, -täü; -etäh) verb
öltöztet, felöltöztet
sellittä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn 1.
kommentátor; 2. tolmács
sellittämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
vminek a tisztázása, magyarázata
sellitü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn vminek a tisztázása, magyarázata

serbielaine
sel|litä (-gien, -gieü; -litäh) verb
öltözködik, öltözik, felöltözködik,
felöltözik
sellitänd|ü (-än, -iä; -öi) fn magyarázat, megmagyarázás, értelmezés
sellü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn pillér
seľotk|u (-an, -ua; -oi) fn hering
seľsoviet|tu (-an, -tua; -toi) fn községi tanács
selvit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb magyaráz, megmagyaráz; ~tiä siändö megmagyarázza a szabályzatot
selvitü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn jelentéstétel, jelentés, beszámoló, referálás
selv|ü (-än, -iä; -ii) mn érthető
selvü||mieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
értelmes, józan
selvü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn érthetőség
selväh hsz érthetően, világosan, tagoltan
selvästi hsz érthetően, világosan, tagoltan
sement|u (-an, -ua; -oi) fn cement
semestr|u (-an, -ua; -oi) fn szemeszter
seminuar|u (-an, -ua; -oi) fn szeminárium
sen ksz 1. azáltal; 2. azért
senčo|i (-in, -idu; -loi) fn tornác,
pitvar
sendäh nm ezért
sen||jüttü|ine (-zen, -stü; -zii) nm
ily, oly, ilyen, olyan
sen||mo|ine (-izen, -stu; -izii) nm
ily, oly, ilyen, olyan
sentimentaľno|i (-in, -idu; -loi) mn
szentimentális
sentneri (-n, -i; -loi) fn mázsa
sentrifuug|u (-an, -ua; -oi) fn centrifuga
sentäh nm avégett, azért, evégett,
ezért, e célból
sen||ver|du (-ran, -dua; -doi) nm 1.
annyi; 2. ugyanannyi
separatizm|u (-an, -ua; -oi) fn különállás, szeparatizmus
sep|pü (-än, -piä; -pii) fn kovács
serbiela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn szerb
serbiela|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
szerb

Serbii
Serbi|i (-en, -edu) fn Szerbia
serb|u (-an, -ua; -oi) fn szerb
seremouni|i (-en, -edu; -eloi) fn ceremónia
seŕga|ine (-zen, -stu; -zii) fn fülbevaló
serviiz|u (-an, -ua; -oi) fn étkészlet
sessi|i (-en, -edü; -elöi) fn ülésszak
sežo ksz szintén, is
seur|u (-an, -ua; -oi) fn társaság,
társulat
sevoitand|u (-an, -ua; -oi) fn gyúrás, dagasztás
sevoit|ar (-taren, -ardu; -tarii) fn
unokatestvér
sevoit|eh (-tehen, -ehtu; -tehii) fn
paszta, pép, kenőcs, krém
sevoittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
gyúrás, dagasztás
sevoit|tua (-an, -tau; -etah) verb gyúr,
dagaszt, meggyúr, megdagaszt;
~tua taigin tésztát gyúr / dagaszt
sevoit|tuo (-un, -tuu; -utah) verb
összekever, összevegyít
sevoitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn pép
se|vota (-guon, -guou; -votah) verb
eltéved
se|vätä (-büän, -büäü; -vätäh) verb
ölel, átölel, megölel, karol, átkarol
sfier|u (-an, -ua; -oi) fn szféra
shiem|u (-an, -ua; -oi) fn séma, vázlat
sidomi|ne (-zen, -stu; -zii) fn öszszekötése vminek
si|duo (-von, -dou; -votah) verb köt,
kötöz, megköt, megkötöz, öszszeköt, összekötöz
si|duokseh (-vommos; -dohes; -votahes) refl verb kötődik
sidä ksz 1. azáltal; 2. azért
sie hsz ott, ottan
siegl|u (-an, -ua; -oi) fn rosta, szita
siegl|uo (-on, -ou; -otah) verb vet,
elvet [magot]
siemen (-en, -dü; -ii) fn mag, vetőmag
sien|i (-en, -dü; -ii) fn gomba [növény]
siepäi hsz onnan, onnét
siera|ine (-zen, -stu; -zii) fn fenőkő, köszörűkő, kaszakő
sigiv|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn embrió,
magzat
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signual|u (-an, -ua; -oi) fn jel, jelzés, jeladás, szignál
sii|bi (-ven, -bie; -bii) fn szárny; linnun ~vet madárszárny
siibi||karjan||hoida|i (-jan, -jua;
-jii/-joi) fn baromfitenyésztő
siibi||karjan||hoi|do (-jon, -duo;
-doloi) fn baromfitenyésztés
siir|diä (-rän, -däü; -retäh) verb megmozdít
siir|do (-ron, -duo; -doloi) fn áthelyezés, átrakás
siirdo||kun|du (-nan, -dua; -dii) fn
település, telep
siirdo||operati|i (-en, -edu; -eloi) fn
transzplantáció, szervátültetés
siirdümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn áttelepülés, helyváltoztatás
siir|düö (-rün, -düü; -rütäh) verb
megmozdul
siirdämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn áthelyezés, átrakás
siiriči I hsz 1. mellette; 2. melléje
siiriči II (+ iness) nu 1. mellett; školas ~ az iskola mellett; 2. mellé
siiriči III (+ iness) prep 1. mellett;
~ joves a folyó mellett; 2. mellé
siir|rellä (-delen, -delöü; -relläh)
verb elmozdít, áthelyez, odébbtesz
siirründ|ü (-än, -iä; -öi) fn áttelepülés, helyváltoztatás
siirränd|ü (-än, -iä; -öi) fn áthelyezés, átrakás
siivek|äs (-kähän, -ästü; -kähii) mn
szárnyas
sij|a (-an, -ua; -oi) fn hely
sijah (+ gen) nu helyett, helyében
sijahi|ne (-zen, -stu; -zii) fn helyettes
sijalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn helyi,
helybeli, idevaló, itteni
sija||mu|odo (-vvon, -oduo; -odoloi) fn eset [nyelvtan]
sijas (+ gen) nu helyett, helyében;
minun ~ helyettem
sijoitand|u (-an, -ua; -oi) fn behelyezés, betevés
sijoittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn behelyezés, betevés
sijoit|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
betesz, behelyez; 2. befektet, beruház, invesztál

silmälpidämine
sijoit|tuo (-un, -tuu; -utah) verb letelepedik vhol, berendezkedik vhol
sijoitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1. behelyezés, betevés; 2. betét [pénzügy], letét [pénzügy]
siklon (-an, -ua; -oi) fn ciklon
sikse nm avégett, azért, evégett, ezért
sil||aigua hsz hirtelen, egyszerre
(csak), váratlanul
sil|du (-lan, -dua; -doi) fn híd
sil|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn sima,
sík; ~ei pindu sima / sík felszín
silend|iä (-än, -äü; -etäh) verb köszörül, megköszörül, csiszol, lecsiszol; ~iä sťoklua üveget csiszol
silendä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn köszörűs
silindr|u (-an, -ua; -oi) fn cilinder
silit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb simogat, megsimogat, simít
sil||keskie hsz hirtelen, egyszerre
(csak), váratlanul
silleh nm így, úgy, ily módon, oly
módon
silloi nm akkor
silläh ksz különben
silmien||leikkuaj|u (-an, -ua; -ii/-oi)
in vakító, kápráztató
silmin||nägi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
fn szemtanú
silmin||nähten hsz szemlátomást
silm|ü (-än, -iä; -ii) fn 1. szem [látószerv]; tarku ~ü biztos szem; terävü ~ü éles szem ◊ ~ü ~äh négyszemközt; ~ien tagua a háta mögött; kohti ~ih a szemébe; ~is
szeme láttára; kunne ~ät kačotah amerre néz; 2. szem, rügy
silmü||kaiv|o (-on, -uo; -oloi) fn forrás
silmäil|lä (-en, -öü; -läh) verb 1. ránéz, megnéz, megtekint, rátekint;
2. rajta tartja a szemét, felügyel
vmit
silmä|ine (-zen, -stü; -zii) fn kis
szem, rügy, bimbó
silmäl||pi|do (-von, -duo; -doloi) fn
felügyelés, felügyelet, szemmeltartás
silmäl||pidämi|ne (-zen, -stü; -zii)
fn felügyelés, felügyelet, szemmeltartás

silmälpiendü
silmäl||piend|ü (-än, -iä; -ii) fn felügyelet [tevékenység]
silmän||lipahtu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn szempillantás, pillantás, pillanat
silmän||nägem|ü (-än, -iä; -ii) fn kilátás, szemtávolság
silmät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii)
mn félszemű
simfouni|i (-en, -edu; -eloi) fn szimfónia
simpatiziirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb rokonszenvez, szimpatizál
simpuati|i (-en, -edu; -eloi) fn rokonszenv, szimpátia
simuliirui|ja (-čen, -ččou; -jah) refl
verb tettet, színlel, szimulál
simvol|u (-an, -ua; -oi) fn szimbólum, jelkép
sinagoug|u (-an, -ua; -ii) fn zsinagóga
sińak|ku (-an, -kua; -koi) fn véraláfutás
sini||kit|a (-an, -ua; -oi) fn cet, cethal
sini|ne (-zen, -stü; -zii) mn kék
sini||silmä|ine (-zen, -stü; -zii) mn
kékszemű
sinizem|ü (-än, -iä; -ii) fn véraláfutás
sinne hsz oda
sinnepäi hsz oda
sinne-tänne hsz ide-oda, erre-arra
sinounim|u (-an, -ua; -oi) fn szinonima
sintaksi|i (-en, -edu; -eloi) fn mondattan
sintez|u (-an, -ua; -oi) fn szintézis
sinun nm tied, tiéd, a te ...d
sin|ä (-un, -uu) nm te
sirieni (-n, -i; -löi) fn orgona [virág]
sirk|u (-an, -ua; -oi) fn cirkusz; ~an
arienal a cirkusz porondján
sistiem|u (-an, -ua; -oi) fn rendszer, szisztéma
sizär (-en, -dü; -ii) fn nővér
sizären||poi|gu (-jan, -gua; -gii) fn
unokaöccs [lánytestvértől]
sizären||tüt|är (-tären, -ärdü; -tärii)
fn unokahúg [lánytestvértől]
sit I hsz azután, aztán, ezután, utána
sit II msz hát, de hát, nos
sitiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb idéz
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sitk|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn hajlékony; ~ei vičču hajlékony ág
situat|tu (-an, -tua; -toi) fn idézet
siviili||- et civil
sivilizati|i (-en, -edu; -eloi) fn civilizáció
sivond|u (-an, -ua; -oi) fn összekötése vminek
sivote|s (-ksen, -stu; -ksii) fn köteg
sivu (-n, -u; -loi) fn 1. vándor; 2.
zarándok
sivu||kuv|a (-an, -ua; -ii) fn profil,
oldalnézet
sivun||reun|u (-an,-ua; -oi) fn lapszél, szegély
siä (-n, -dü; -löi) fn idő, időjárás
siän|dö (-nön, -düö; -dölöi) fn norma, szabály, előírás
siännön||muga|ine (-zen, -stu; -zii)
mn szabályos, szabályszerű
siän|nöt (-dölöin, -dölöi) plur fn szabályzat
siäst|iä (-än, -äü; -etäh) verb őriz,
megőriz
siästä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in takarékos
siästämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn takarékosság, takarékoskodás
siäständ|ü (-än, -iä; -öi) fn takarékosság, takarékoskodás
siästävü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn megtakarítás
siäst|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn takarékosság, takarékoskodás
siästö||kirj|u (-an, -ua; -oi) fn takarékkönyv, betétkönyv
siä||tiedoili|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
meteorológus
siä||tiijolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
meteorológiai
skafandr|u (-an, -ua; -oi) fn szkafander
skandual|u (-an, -ua; -oi) fn botrány; nostattua ~u botrányt kelt /
okoz
skarlatiin|u (-an, -ua; -oi) fn skarlát, vörheny
skaut|tu (-an, -tua; -toi) fn cserkész
sklua|du (-vun, -duu; -duloi) fn tároló, raktár
skoč|čie (-in, -čiu; -itah) verb ugrik, ugrál; ~čie ühtel jallal féllábon ugrál

sobienpezendü
skripk|u (-an, -ua; -oi) fn hegedű
skuup|pu (-an, -pua; -pii) mn fukar, fösvény, zsugori
skänč|ü (-än, -iä; -öi) fn fürt [termésé]
slavjuanoin rtlan mn szláv; ~ kieli szláv nyelv
slavjuan|u (-an, -ua; -oi) fn szláv
sliesari (-n, -i; -loi) fn lakatos
sliivu (-n, -du; -loi) fn szilva
sliivu||puu (-n, -du; -loi) fn szilvafa
sliuhk|u (-an, -ua; -oi) fn tejszín
slon|a (-an, -ua; -ii) fn elefánt
sluavi|e (-n, -u; -tah) verb hírét terjeszti vkinek
sluav|u (-an, -ua; -oi) fn hírnév, dicsőség
sluužb|u (-an, -ua; -oi) fn katonai
szolgálat
sluuži|e (-n, -u; -tah) verb szolgál
[pap]
smekni|e (-n, -ü; -täh) verb kitalál
smietittäv|ü (-än, -iä; -ii) in lehető,
lehetséges, elképzelhető
smiet|tie (-in, -tiü; -itäh) verb 1.
gondol, hisz vmit; 2. remél
smut|tie (-in, -tiu; -itah) verb zavarba hoz
smut|tiekseh (-immos, -tihes; -itahes) refl verb zavarba jön
snaŕuad|u (-an, -ua; -oi) fn lövedék
snimai|jakseh (-čemmos, -ččehes;
-jahes) refl verb fényképezkedik
so|ba (-van, -bua; -bii) fn 1. ruha, ruházat, öltözet, viselet; 2. fehérnemű; alus~vat alsó fehérnemű;
puhtahat ~vat tiszta fehérnemű
soba||muuto|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
ruhaváltás
soba||ripusti|n (-men, -ndu; -mii)
fn ruhaakasztó [kellék], vállfa
soba||škuap|pu (-an, -pua; -poi) fn
ruhásszekrény
soba||vuarnak|ko (-on, -kuo; -koloi) fn ruhatár [megőrző]
soba||vuarn|u (-an, -ua; -oi) fn fogas [kellék], ruhafogas
sobevu|o (-n, -u; -tah) verb megerősödik, megszilárdul
so|bie (-vin, -biu; -vitah) verb szerződik, megállapodik, megegyezik
sobien||pezend|ü (-än, -iä; -öi) fn mosás, ruhamosás

sobienpezo
sobien||pez|o (-on, -uo; -oloi) fn mosás, ruhamosás
sobien||vardoičči|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn ruhatáros
sobi|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in harmonikus
sobimu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn szerződés, megállapodás, megegyezés
sobimus||pagin|at (-oin, -oi) plur fn
megbeszélés, tárgyalás, értekezés
so|bu (-vun, -buu; -buloi) fn 1. barátság; 2. harmónia, összhang; 3.
béke
sobuh hsz 1. barátilag; 2. békében
sobuh||suatta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in békéltető; ~i suďďu békéltető bíróság
sobuž|u (-an, -ua; -oi) mn 1. baráti;
2. békés
sog|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn vak, világtalan
soim|ata (-uan, -uau; -atah) verb felhánytorgat, szemére vet
soimav|o (-on, -uo; -oloi) fn szemrehányás
soimavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn szemrehányás
soim|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn jászol
soitand|u (-an, -ua; -oi) fn 1. csengőhang, csengetés, csörgés; 2.
hangzás; 3. (harang)zúgás; kellon ~u harangzúgás
soit|in (-timen, -indu; -timii) fn hangszer; rahvahan ~timet népi hangszerek
soitol||soitta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn harmonikás
soitta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn 1. muzsikus, zenész; 2. harmonikás
soit|to (-on, -tuo; -toloi) fn 1. csengőhang, csengetés, csörgés; 2.
harmonika; soittua ~ol harmonikázik
soit|tua (-an, -tau; -etah) verb 1. zúg,
búg, cseng, csörög; 2. hangzik; 3.
játszik [hangszeren]; 4. telefonál
solm|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn csomó,
bog
solmi|e (-n, -u; -tah) verb összeköt,
megköt, összekötöz, megkötöz
solovei||lin|du (-nun, -duu; -duloi) fn
fülemüle, csalogány
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sor|do (-ron, -duo; -doloi) fn lavina, omlás, görgeteg
sor|dua (-ran, -dau; -retah) verb fellök, lelök, feltaszít, letaszít
sordumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn esés,
leesés, zuhanás, lezuhanás
sor|duo (-run, -duu; -rutah) verb 1.
kiesik, kihull; 2. mögéesik
sorm|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn kézujj,
ujj
sormi||nahk|u (-an, -ua; -oi) fn gyűszű
sormu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn gyűrű [ékszer]
sorrund|u (-an, -ua; -oi) fn esés,
leesés, zuhanás, lezuhanás
sorz|u (-an, -ua; -ii) fn kacsa, réce
sortiruiččemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
osztályozás, szortírozás, szétválogatás
sortiruičend|u (-an, -ua; -oi) fn osztályozás, szortírozás, szétválogatás
sosiolougielli|ne (-zen, -stu; -ii) mn
szociológiai
sosiolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn szociológia
sosioloug|u (-an, -ua; -oi) fn szociológus
sosiualli|ne (-zen, -stu; -zii) mn szociális
sotk|ie (-en, -ou; -ietah) verb gyúr,
dagaszt
soton (-an, -ua; -oi) fn sátán, ördög
soudelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn csónakázás
soudelend|u (-an, -ua; -oi) fn csónakázás
soudelu (-n, -u; -loi) fn csónakázás
so|udua (-vvan, -udau; -vvetah) verb
evez
sous|su (-an, -sua; -soi) fn mártás,
szósz
sovan||ombeli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn szabó, ruhaszabó
sovan||pezendü||laito|s (-ksen, -stu;
-ksii) fn mosoda, ruhatisztító
sovan||pezo||huoneh (-en, -tu; -ii)
fn mosókonyha
so|vat (-bien; -bii) plur fn 1. ruhanemű, holmi; lämmät ~vat meleg ruhanemű / holmi; 2. ruhakészlet, ruhatár

sportunaine
sovend|ua (-an, -au; -etah) verb elvakít, elkápráztat
sovesko|i (-in, -idu; -loi) mn szovjet
so|veta (-genen, -genou; -vetah) verb
megvakul
sovindan||ala|ine (-zen, -stu; -zii)
mn feltételes
sovittelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn öszszeegyeztetés, összehangolás
sovittelend|u (-an, -ua; -oi) fn öszszeegyeztetés, összehangolás
sovittelu (-n, -u; -loi) fn összeegyeztetés, összehangolás
sovit|tu (-un, -tuu; -tuloi) in kitűzött, kijelölt; ~tul päiväl a kitűzött napon
sovit|tua (-an, -tau; -etah) verb rímel,
egybecseng
sovuk|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
baráti
sovus hsz összhangban, békességben, egyetértésben; eliä ~ békességben / egyetértésben él
sov|vella (-delen, -delou; -vellah)
verb csónakázik
spartakiuad|u (-an, -ua; -oi) fn
szpartakiád
spektakli (-n, -i; -loi) fn színi előadás
spekuľati|i (-en, -edu; -eloi) fn spekuláció, üzérkedés
spekuliirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb spekulál, üzérkedik
spesialist|u (-an, -ua; -oi) fn szakember, vminek a szakértője, specialista
spičk|u (-an, -ua; -oi) fn gyufa
spičku||vakka|ine (-zen, -stu; -zii)
fn gyufásdoboz, gyufásskatulya
spiič|ču (-an, -čua; -čoi) fn küllő
spirtu (-n, -u; -loi) fn szesz, alkohol
spiruali (-n, -i; -loi) fn spirál, csigavonal
sporsmien|u (-an, -ua; -oi) fn sportember, sportoló
sport|u (-an, -ua; -ii) fn sport
sportu||he|bo (-von, -buo; -boloi)
fn ló [tornaszer]
sportuičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
sportember, sportoló
sportu||nai|ne (-zen, -stu; -zii) fn
sportolónő

sportusoba
sportu||so|ba (-van, -bua; -bii) fn
sportruha, sportruházat, sportöltözet
sprauhk|u (-an, -ua; -oi) fn igazolvány, dukumentum
spruavočniek|ku (-an, -kua; -koi)
fn tájékoztató, útmutató
sputniek|ku (-an, -kua; -koi) fn műhold, szputnyik
sramu (-n, -u; -loi) fn szégyen
sroji|e (-n, -u; -tah) verb épít, felépít, megépít
srojimi|ne (-zen, -stu; -zii) fn építkezés, építés
srojind|u (-an, -ua; -oi) fn építkezés, építés
sroju (-n, -u; -loi) fn építkezés [hely]
srok|ku (-an, -kua; -kii) fn börtönbüntetés [időtartam]
srougo|i (-in, -idu; -loi) mn szigorú, rideg, kemény
sruasti (-n, -i; -loi) fn rémület, félelem, borzongás
sruug|ata (-uan, -uau; -atah) verb
gyalul
sruug|u (-an, -ua; -oi) fn gyalu
stadion (-an, -ua; -oi) fn stadion
standartan||muga|ine (-zen, -stu;
-zii) mn szabványos
standart|u (-an, -ua; -oi) fn szabvány
stank|at (-oin, -oi) plur fn bak, fűrészbak
stansi|i (-en, -edu; -eloi) fn állomás
[kutatóbázis]
starik|ku (-an, -kua; -koi) fn nagyapa
starin (-an, -ua; -oi) fn legenda,
monda, hősmonda
starin|u (-an, -ua; -oi) fn hősmonda, hősének, históriás ének
start|u (-an, -ua; -oi) fn rajt, start
startui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
startol, rajtol, elstartol, elrajtol
startu||koht|u (-an, -ua; -ii) fn rajthely, starthely
statistiekalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
statisztikai; ~zet tiijot statisztikai adatok
statistiek|ku (-an, -kua; -koi) fn statisztika
stauč|ču (-an, -čua; -čoi) fn tál
stiili (-n, -i; -löi) fn stílus
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stipendi|i (-en, -edü; -elöi) fn ösztöndíj
stoik|ku (-an, -kua; -kii) fn kasza
stokan (-an, -ua; -oi) fn pohár
sťoklahi|ne (-zen, -stu; -zii) mn üveg
sťokl|u (-an, -ua; -ii) fn üveg
sťoklubank|u (-an, -ua; -oi) fn konzervüveg
stol|a (-an, -ua; -ii) fn asztal
stola||pagin (-an, -ua; -oi) fn pohárköszöntő, tószt
stolouvo|i (-in, -idu; -loi) fn ebédlő, étkező
storož|u (-an, -ua; -oi) fn őr, strázsa
stouľari (-n, -i; -loi) fn asztalos
struktuur|u (-an, -ua; -oi) fn
szerkezet, struktúra
stuarost|u (-an, -ua; -oi) fn falusi
elöljáró
stuaž|u (-an, -ua; -oi) fn szolgálati
idő
stuikaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb nekiütődik, nekicsapódik, nekivágódik
stuudi|i (-en, -edu; -eloi) fn stúdió
stuul|u (-an, -ua; -ii) fn szék
sua|ha (-n, -u; -hah) verb 1. elér, kivív; 2. kinyer; 3. visszakap, viszszanyer; 4. megérdemel, kiérdemel, rászolgál
sua|ja (-n, -u; -hah/-jah) verb 1. elér, kivív; 2. kinyer; 3. visszakap,
visszanyer; 4. megérdemel, kiérdemel, rászolgál
suaj|u (-an, -ua; -ii/-oi) fn címzett,
átvevő
sualehet|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn eredménytelen, sikertelen
sual|is (-ehen, -istu; -ehii) fn zsákmány, martalék
sualo|i (-in, -idu; -loi) fn munkabér, bér, fizetés, kereset
sualoi||rua|do (-von, -duo; -doloi)
fn bérmunka
suami|ne (-zen, -stu; -zii) fn vminek az elérése
suand|u (-an, -ua; -oi) fn vminek az
elérése
suapp|ai (-uan, -uadu; -ualoi) fn
csizma
suar|i I (-en, -du; -ii/-iloi) fn sziget
suari II (-n, -i; -loi) fn cár

suitin
suarin rtlan mn cári; ~ valdu cári
hatalom
suarist|o (-on, -uo; -oloi) fn szigettenger, szigetvilág
suaris|u (-an, -ua; -oi) fn cárnő
suarnalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn mesebeli, mesés
suarn|u (-an, -ua; -oi) fn mese, népmese
suarstv|u (-an, -ua; -oi) fn cárság
suarstvui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
uralkodik, honol
suatand|u (-an, -ua; -oi) fn széthordás, kihordás, kiszállítás
suatta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn vezető, idegenvezető, kalauz
suattai||jouk|ko (-on, -kuo; -koloi)
fn konvoj
suattami|ne (-zen, -stu; -zii) fn kihordás, széthordás, kiszállítás
suat|tua (-an, -tau; -etah) verb 1. bevezet, behoz, bevisz ◊ ~tua riähkih bűnbe visz; ~tua segavuksih tévútra vezet, tévedésbe visz;
2. szállít, elszállít
suau msz tán, talán, úgylehet
suavutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn siker, eredmény, vívmány
subjektiivi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
szubjektív
subjekt|u (-an, -ua; -oi) fn alany
submariin|u (-an, -ua; -oi) fn tengeralattjáró
substantiiv|u (-an, -ua; -oi) fn főnév
suďď|u (-an, -ua; -oi) fn bíró
sudre hsz hiába, feleslegesen
su|ga (-van, -gua; -gii) fn fésű
su|gie (-vin, -giu; -vitah) verb fésül,
megfésül, kifésül
su|gu (-vun, -guu; -guloi) fn nem,
nemzetség, család, nagycsalád
sugula|ine (-zen, -stu; -zii) fn rokon
sugu||nim|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn család
sugu||per|ä (-än, -iä; -ii) fn származás, eredet, család
sugu||polv|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn nemzedék
sugu||puol|i (-en, -du; -ii) fn nem
[biológiai]
sugu||puu (-n, -du; -loi) fn családfa
suit|in (-timen, -indu; -timii) fn akkumulátor

suitos
suito|s (-ksen, -stu; -ksii) 1. készlet;
2. tartalék
suit|tua (-an, -tau; -etah) verb összegyűjt, megtakarít; ~tua dengua
pénzt megtakarít
śuitu (-n, -u; -loi) fn szvit
suk|at (-kien, -kii) plur fn harisnya
sukkel (-an, -ua; -ii) mn élénk, eleven, fürge, gyors
sukkelah hsz élénken, elevenen, fürgén, gyorsan
suks|et (-ien, -ii) plur fn sí, síléc;
hiihtellä ~il síel, sízik
suksitta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn síelő, síző
sula||kuu (-n, -du; -loi) fn április
sula||sana|ine (-zen, -stu; -zii) mn
udvarias
sula||siä (-n, -dü; -löi) fn olvadás
[időjárás]
sulatand|u (-an, -ua; -oi) fn olvasztás, kiolvasztás, megolvasztás
sulattami|ne (-zen, -stu; -zii) fn olvasztás, megolvasztás, kiolvasztás
sulat|tua (-an, -tau; -etah) verb olvaszt, kiolvaszt, megolvaszt
sulava|ine (-zen, -stu; -zii) mn folyékony, folyós
sulavasti hsz gyöngéden
sulav|u (-an, -ua; -ii) in kedveskedő,
szívélyes, gyöngéd
sul|gu (-lan, -gua; -gii) fn toll, madártoll
sul|ua (-an, -au; -etah) verb olvad,
elolvad
suluami|ne (-zen, -stu; -zii) fn olvasztás, megolvasztás
suluand|u (-an, -ua; -oi) fn olvasztás, megolvasztás
sumb|u (-an, -ua; -ii) mn tömött, sűrű
sumk|u (-an, -ua; -ii) fn táska, tasak,
szatyor
summ|u (-an, -ua; -ii) fn összeg
sundug|u (-an, -ua; -oi) fn láda [lecsukható]
sunuami (-n, -i; -loi) fn cunami
suo (-n, -du, -loi) fn mocsár, láp
suo||hauk|ku (-an, -kua; -koi) fn héja
suoj|ata (-uan, -uau; -jatah) verb véd,
megvéd, védelmez
suojavu|o (-n, -u; -tah) verb védekezik, védi magát, megvédi magát
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suojelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn védekezés, védelem
suojelend|u (-an, -ua; -oi) fn védekezés, védelem
suojeli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn védelmező
suojel|la (-en, -ou; -lah) verb véd,
megvéd; ~la vilus megvéd a hidegtől
suojelu (-n, -u; -loi) fn védekezés,
védelem
suoju||paik|ku (-an, -kua; -koi) fn
menhely, menedék
suoju|s (-ksen, -stu; -ksii) fn pajzs
suol|ata (-uan, -uau; -atah) verb savanyít, megsavanyít
suolat|tu (-un, -tuu; -tuloi) in savanyított, savanyú; ~tu kapustu
savanyú káposzta
suolav|o (-on, -uo; -oloi) fn sózás,
besózás, megsózás
suol|u (-an, -ua; -ii) fn só
suoluami|ne (-zen, -stu; -zii) fn sózás, besózás, megsózás
suoluand|u (-an, -ua; -oi) fn sózás,
besózás, megsózás
suolu||hein|ü (-än, -iä; -ii) fn sóska
suomela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
finn
suomela|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
1. finn; 2. finnországi
suomen rtlan mn 1. finn; ~ kieli
finn nyelv; 2. finnországi
Suom|i (-en, -ie) fn Finnország
suomi|e (-n, -u; -tah) verb lapátol,
ellapátol
suomi-ugrila|ine (-zen, -stu; -zii)
mn finnugor
suomustami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
tisztítás
suomustand|u (-an, -ua; -oi) fn tisztítás
suomust|ua (-an, -au; -etah) verb
tisztít, pucol; ~ua kalat halat pucol
suomustu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
tisztítás
suonen||ve|do (-von, -duo; -doloi)
fn görcs
suon|i (-en, -du; -ii) fn véna, artéria, vérér, ér [véredény]
suorav|u (-an, -ua; -ii) mn nyers,
goromba

suundu
suostu|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in beleegyező, hozzájáruló
suostumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn beleegyezés, hozzájárulás
suostumu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn beleegyezés, hozzájárulás
suostumus||so|bu (-vun, -buu; -buloi) fn kiegyezés, egyezség, kompromisszum; luadie ~bu egyezségre jut
suostu|o (-n, -u; -tah) verb hozzájárul, beleegyezik
suostut|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb rávesz, rábír vmire, rábeszél
suostut|tua (-an, -tau; -etah) verb rábeszél, rábír vmire
suovat|tu (-an, -tua; -toi) fn szombat
suremat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn megbízható
surman||suu (-n, -du; -loi) fn agónia, haláltusa, haldoklás
surm|ata (-uan, -uau; -atah) verb
meggyilkol, megöl
surm|u (-an, -ua; -ii) fn halál, vég
suŕozno|i (-in, -idu; -loi) mn komoly
śurrealizm|u (-an, -ua; -oi) fn szürrealizmus
śurtuk|ku (-an, -kua; -koi) fn hoszszú kabát
surv|uo (-on, -ou; -otah) verb présel, kiprésel
susied|u (-an, -ua; -oi) fn szomszéd
śužet|tu (-un, -tuu; -tuloi) fn téma,
tárgy
suu (-n, -du; -loi) fn száj
suudi|e (-n, -u; -tah) verb ítél, elítél
suudi|ekseh (-mmos; -hes; -tahes)
refl verb pereskedik
suudittav|u (-an, -ua; -ii) fn vádlott
su|udo (-vvon, -uduo; -udoloi) fn bíróság
suu||la|gi (-in, -gie; -giloi) fn szájpadlás
suulli|ne (-zen, -stu; -zii) mn szóbeli
suullizesti hsz szóbelileg
suundavu|o (-n, -u; -tah) verb elindul vhová / vmerre
suun|du (-nan, -dua; -doi) fn irány,
útirány; oigei ~du helyes irány

suunduamine
suunduami|ne (-zen, -stu; -zii) fn irányítás, elirányítás, kiküldés, kivezénylés, kirendelés
suun|nata (-duan, -duau; -natah)
verb odairányít, odaküld
suup|pu (-an, -pua; -pii) fn leves
suurehk|o (-on, -uo; -oloi) mn elég(gé) nagy
suurembi I kf hsz jobban [nagyobb
mértékben], inkább
suuremb|i II (-an, -ua; -ii) kf mn nagyobb
suurendeli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in
1. öntelt, rátarti, dölyfös, gőgös;
2. bogaras, szeszélyes
suurendel|lakseh (-emmos, -eleh;
-lahes) refl verb szeszélyeskedik
suurend|ua (-an, -au; -etah) verb növel, megnövel, megnagyobbít, nagyobbít
suurendus||sťokl|u (-an, -ua; -ii) fn
nagyítólencse, nagyítóüveg, lupe,
nagyító
suuren||suur|i (-en, -du; -ii) mn óriási, hatalmas, nagyon nagy
suure|ta (-nen, -nou; -tah) verb nagyobbodik, megnagyobbodik, növekszik
suur|i (-en, -du, -ii) mn 1. nagy; ~i
varvas nagyujj [láb]; 2. hatalmas, óriási
suurim (-an, -ua; -oi) fn 1. kása; 2.
dara
suuri|n (-man, -mua; -mii) ff mn legteljesebb, maximális
suuri||perti (-n, -i; -löi) fn nagyszoba
suuri||vezi (-vien, -vettü; -vezii) fn
árvíz, áradás
suuru|s (-on, -ttu; -zii) fn 1. nagyság, méret, térfogat, kiterjedés;
2. nagyszerűség, nagyság, magasztosság ◊ ~on uravus nagyzási hóbort
suutk|at (-ien, -ii) plur fn egy teljes nap
suuttumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn felháborodás
suuttunu|h (-on, -ttu; -zii) in 1.
komor, borús; 2. felháborodott,
bosszankodó
suut|tuo (-un, -tuu; -utah) verb felháborodik, megharagszik
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suutund|u (-an, -ua; -oi) -zii) fn felháborodás
suutut|tua (-an, -tau; -etah) verb felháborít, dühít, feldühít, bosszant,
felbosszant, ingerel
suvaiču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn szeretet; kodimuan ~s hazaszeretet
suvai|ja (-čen, -ččou; -jah) verb 1.
értékel, becsül, megbecsül; 2. szeret, kedvel
suvaittav|u (-an, -ua; -ii) in szeretett, kedvelt, megbecsült
su|vas I (-gahan, -vastu; -gahii) fn sörte, serte
su|vas II (-gahan, -vastu; -gahii) fn
sugár, sugárzás; päiväzen ~gahat napsugár(zás)
suveniir|u (-an, -ua; -oi) fn emléktárgy, szuvenír
suverenitiet|tu (-an, -tua; -toi) fn önállóság, függetlenség, szuverenitás
suv|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn dél [világtáj]
suvvon||ala|ine (-zen, -stu; -zii) fn
vádlott
svetofuor|u (-an, -ua; -oi) fn jelzőlámpa, villanyrendőr
svjokl|u (-an, -ua; -ii) fn cékla
svuaďb|u (-an, -ua; -oi) fn lakodalom, esküvő
sü|die (-vin, -diü; -vitäh) verb dug,
bedug
südämeh hsz be, belülre
südämeh||piäzü (-n, -ü; -löi) fn 1.
belépés, bemenetel; 2. bejárat
südämelli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
szíves, szivélyes
südämen||liikutu|s (-ksen, -stu;
-ksii) fn izgatottság, felindultság
südämes hsz bent, benn, belül
sügüzü (-n, -ü; -löi) fn ősz
sügüzül hsz ősszel
sügüzülli|ne (-zen, -stü; -zii) mn őszi
sül|gie (-len, -göü; -gietäh) verb köp,
leköp, kiköp
sülleksi|e (-n, -ü; -täh) verb köp, leköp, kiköp
sün|düö (-nün, -düü; -nütäh) verb
1. befér, belefér, elfér; 2. tartalmaz,
magába foglal, befogad [terjedelmileg]
süng|ü (-än, -iä; -ii) mn sötét

süväiniänel
sünnüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb befogad [emberileg]
süri|e (-n, -ü; -täh) verb megkülönböztet, diszkriminál
sürind|ü (-än, -iä; -öi) fn megkülönböztetés, diszkrimináció
süt|tüö (-ün, -tüü; -ütäh) verb fellángol, fellobban, felgyullad, meggyullad, kigyullad
sütüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb felgyújt, meggyújt
sütüttämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn szítás, felszítás, gyújtás, meggyújtás
sütütänd|ü (-än, -iä; -öi) fn szítás,
felszítás, gyújtás, meggyújtás
süvend|iä (-än, -äü; -etäh) verb összpontosít, koncentrál
süvendü|ö (-n, -ü; -täh) verb összpontosul, koncentrálódik
sü|vvä (-ön, -öü; -vväh) verb eszik,
étkezik ◊ ~vvä silmil felfal a szemével
sü|vväkseh (-ömmös, -öhes; -vvähes) refl verb teleeszi magát, jól
beeszik
süvüs||- I et őszi
süvü|s II (-ön, -ttü; -zii) fn mélység
süvüs||hehk|u (-an, -ua; -oi) fn dália
süvüs||kuu (-n, -du; -loi) fn szeptember
süv|ä (-än, -iä; -ii) mn mély; ~ä järvi mély tó; ~ä maľľu mélytányér
süväht|iäkseh (-ämmös, -ähes; -etähes) refl verb belép, bemegy,
belátogat [rövid időre]
süväimes hsz bent, benn, belül
süväin||- I et belső, bel||süväi|n II (-men, -ndü; -mii) fn 1.
szív ◊ kaikel ~mel teljes szívvel /
szívből, szívvel-lélekkel; avata
~in kitárja a szívét; kebjiel ~mel
könnyű szívvel; 2. lélek, lelkület; 3. mag
-süväi|n III (-men, -ndü; -mii) ut töltelék
süväind|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn tartalom
süväindö||luvettelu (-n, -u; -loi) fn
tartalomjegyzék, tartalom
süväin||iänel hsz ösztönösen

süväiniänelline
süväin||iänelli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
ösztönös, megérzésszerű
süväin||iän|i (-en, -dü; -ii) fn megérzés
süväin||kuv|a (-an, -ua; -ii) fn jellem, alkat, lelkület
süväin||puoli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
belső, bel||süväintterin||ak|ku (-an, -kua; -koi)
fn vasorrú boszorkány
süväin||tun|do (-non, -duo; -doloi)
fn megérzés
süväin||tunnol hsz ösztönösen
süväin||tunnolli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn ösztönös, megérzésszerű
süväin||üö (-n, -dü; -löi) fn éjfél
süvändeh (-en, -tü; -ii) fn mélység,
örvény
sü|vätä (-diän, -diäü; -vätäh) verb
dug, bedug
süü (-n, -dü; -löi) fn ok, indíték, indítóok, indok
süöj|ü (-än, -iä; -ii) fn giliszta
süömi|ne (-zen, -stü; -zii) fn 1. étel,
ennivaló, étek; 2. takarmány, abrak
süömis||anno|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
fejadag
süömis||laji (-n, -i; -loi) fn fogás [étkezési]
süömis||luzik|ku (-an, -kua; -koi) fn
evőkanál
süömis||nevvo||list|u (-an, -ua; -oi)
fn étlap
süömizen||rajoitu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn diéta
süömizen||valliču|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn diéta
süömizen||valmistus||ner|o (-on, -uo;
-oloi) fn szakácsművészet, szakácsmesterség
süömiz|et (-ien, -ii) plur fn ételfajták
süönd|ü (-än, -iä; -ii) fn evés, étkezés
süöndü||anno|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn fejadag
süöndü||him|o (-on, -uo; -oloi) fn étvágy; hüviä ~uo! jó étvágyat!
menettiä ~o étvágyát veszti / elmegy az étvágya
süöndü||koht|u (-an, -ua; -ii) fn étkező, ebédlő
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süöt|elläkseh (-telemmös, -telehes;
-ellähes) refl verb eszik, étkezik,
táplálkozik
süöt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb 1. táplál, etet, megetet; 2. abrakol, takarmányoz
süöttämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn eltartás, ellátás, etetés
süötänd|ü (-än, -iä; -öi) fn eltartás, ellátás, etetés
sähk|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn elektromosság, villamosság
sähkö||batаreik|ku (-an, -kua; -koi)
fn zseblámpaelem, elem [elektromos], telep [elektromos]
sähkö||mie|s (-hen, -stü; -hii) fn villanyszerelő
sähkö||motor (-an, -ua; -oi) fn villanymotor
sähkö||poujezd|u (-an, -ua; -oi) fn
villanymozdony
sähkö||provod|u (-an, -ua; oi) fn villanyvezeték
sähkö||tehniek|kü (-än, -kiä; -köi)
fn elektrotechnikus
sähkö||tehnik|ku (-an, -kua; -koi)
fn elektrotechnika
säilümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn megmaradás, fennmaradás
säilünd|ü (-än, -iä; -öi) fn megmaradás, fennmaradás
säilüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb őriz,
megőriz
säilüttämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn megőrzés, megtartás
säilütü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn megőrzés, megtartás
säilütänd|ü (-än, -iä; -öi) fn megőrzés, megtartás
säjeh (-en, -tü; -ii) fn sugár, sugárzás; päiväzen ~et napsugár, napsugárzás
säk|ki (-in, -kii; -kilöi) fn zsák
säri|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb remeg, reszket; ~stä viluu reszket
a hidegtől
särähtel|läkseh (-emmös, -ehes; -lähes) refl verb leng
säräht|iäkseh (-ämmös, -ähes; -etähes) refl verb 1. inog, meginog;
2. megrázkódik
särähüt|ellä (-telen, -telöü; -elläh)
verb lenget

šeluo
särähüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
megráz, megrendít
säräit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb rázza a hideg, hidegrázása van
säveld|iä (-än, -äü; -etäh) verb zenét szerez, komponál
säveldüs||op|pi (-in, -pii; -piloi) fn
zeneszerzés
säveldä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn zeneszerző
sävelm|ü (-än, -iä; -ii) fn dallam

Š
šahineh (-en, -tu; -ii) fn suhogás, zizegés
šahmat|at (-toin, -toi) plur fn sakk,
sakkjáték; kižata ~toih sakkozik
šahmatist|u (-an, -ua; -oi) fn sakkozó
šahťuor|u (-an, -ua; -oi) fn bányász,
vájár
šakšu (-n, -u; -loi) fn üledék
šal|gu (-lun, -guu; -guloi) fn tarisznya, iszák, általvető
šampansko|i (-in, -idu; -loi) fn pezsgő
šampuni (-n, -i; -loi) fn sampon
šans|u (-an, -ua; -oi) fn esély, kilátás, sansz
šara||hein|ü (-än, -iä; -ii) fn sás
šarlatuan|u (-an, -ua; -oi) fn sarlatán, kuruzsló
šašlik|ku (-an, -kua; -koi) fn saslik
šašok|ku (-an, -kua; -koi) fn retesz,
závár
ščii (-n, -dü; -löi) fn scsi, húsos káposztaleves
šeikkail|la (-en, -ou; -lah) verb intrikál, ármánykodik
šeik|ku (-an, -kua; -koi) fn 1. tény; 2.
körülmény; 3. cselszövés, intrika
šeimi|e (-n, -ü; -täh) verb főz, megfőz; ~e murginua ebédet főz /
megfőz
šelovuo (-n, -u; -tah) verb megbomlik, összezavarodik, szétzilálódik
šel|uo (-on, -ou; -otah) verb felkavar, felráz [folyadékot]

šemavuttua
šemavut|tua (-an, -tau; -etah) verb
összezavar, összekuszál; ~tua jället összekuszálja a nyomokat
šihiliusk|u (-an, -ua; -oi) fn gyík
šiilo|i (-in, -idu; -loi) fn csalán
šiip|pu (-an, -pua; -poi) verb gyalul,
legyalul
šimpanz|e (-ien, -iedu; -ieloi) fn
csimpánz
šineli (-n, -i; -löi) fn köpeny, köpönyeg
šing|uo (-on, -ou; -otah) verb átnéz,
áttekint, átvizsgál
šinkui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb gyalul, legyalul
šižäli (-n, -i; -löi) fn kebel ◊ eliä
ku Jumalan ~s úgy él, mint egy
kiskirály / él, mint Marci Hevesen
škatuli (-n, -i; -loi) fn doboz, skatulya, szelence
škol|a (-an, -ua; -ii) fn iskola
škuap|pu (-an, -pua; -poi) fn szekrény
šlagbaum|u (-an, -ua; -oi) fn sorompó
šliehk|ua (-an, -au; -etäh) verb szaladgál, rohangászik, futkos
šliäč|čü (-än, -čiä; -čii) fn havaseső,
latyak
šliäp|pü (-än, -piä; -pii) fn kalap
šľobait|tua (-an, -tau; -etah) verb
felkavar, felráz [folyadékot]
šläim|iä (-än, -äü; -etäh) verb lézeng, őgyeleg, lebzsel; ~iä dielottah kogo päivü egész nap dolga nélkül őgyeleg
šlöbi|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb beleugrik, beleveti magát; ~stä vies
vízbe veti magát
šlöbäht|iäkseh (-ämmös, -ähes; -etähes) refl verb belepottyan, beleesik
šlöp|öi (-öin, -pöidü; -pölöi) fn béka
šmutk|ata (-uan, -uau; -atah) verb
bólogat, bólintgat, biccent
šmutkut|tua (-an, -tau; -etah) verb
bólogat, bólintgat, biccent
šńaugahut|tua (-an, -tau; -etah) verb
csettint, csattint, cuppant
šńuak|ku (-an, -kua; -koi) fn csóka
šogl|ata (-uan, -uau; -atah) verb fecseg, locsog, cseveg
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šoh|ata (-uan, -uau; -atah) verb zúg,
zajong
šohineh (-en, -tu; -ii) ) fn 1. suhogás, zizegés; 2. zúgás, zaj
šohi|sta (-zen, -zou; -stah) verb zúg,
zajong
šohizi|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in zúgó,
zajos
šohu (-n, -u; -loi) fn zúgás, zaj
šoihk|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn karcsú, nyúlánk
šoi|jata (-guan, -guau; -jatah) verb
megüt, ráüt, rácsap, rávág
šoijut|tua (-an, -tau; -etah) verb ráüt, megüt, rácsap, rávág
šok|ki (-in, -kii; -kiloi) fn sokk
šok|ku (-an, -kua; -kii) fn arc, orca,
ábrázat
šokoluad|u (-an, -ua; -oi) fn csokoládé
šolk|ata (-uan, -uau; -atah) verb pattint, pattogtat, csattint, csattogtat
šolkut|tua (-an, -tau; -etah) verb pattint, pattogtat, csattint, csattogtat
šor|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn karcsú
šorp|u (-an, -ua; -ii) fn fog [szerszámé, gépé]
šort|at (-ien, -ii) plur fn rövidnadrág, sort
šotk|u (-an, -ua; -ii) fn kefe
šouferi (-n, -i; -loi) fn (gépjármű-)
vezető, sofőr
špalieri|t (-loin; -loi) fn tapéta
špinuat|tu (-an, -tua; -toi) fn spenót, paraj
štana||jal|gu (-lan, -gua; -goi) fn páfrány
štani|t (-loin, -loi) plur fn nadrág;
leviet ~t hosszúnadrág
što ksz hogy
štobi ksz hogy
štrafui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb bírságol, megbírságol
štruafu (-n, -u; -loi) fn bírság, pénzbüntetés, pénzbírság
štruafu||išku (-n, -u; -loi) fn tizenegyes, büntető(rúgás)
šturman (-an, -ua; -oi) fn kormányos
šuapk|u (-an, -ua; -oi) fn sapka

šveisarsu
šuar|u (-an, -ua; -oi) fn irányzat,
áramlat
šuaru||händü||piäskö|i (-in, -idü; -löi)
fn füstifecske
šuhineh (-en, -tu; -ii) fn 1. zúgás; 2.
suhogás, susogás
šulku (-n, -u; -loi) fn selyem
šulku|ine (-zen, -stu; -zii) mn selyem, selyemből készült
šumu (-n, -u; -loi) fn feltűnés; nostua ~ feltűnést kelt
šuol|i (-en, -du; -ii) fn bél
šuolist|o (-on, -uo; -oloi) fn bélrendszer
šuor|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn sík,
sima, lapos
šuori|ta (-en, -eu; -tah) verb 1. öltözik, beöltözik, felöltözik; 2. álruhát vesz, jelmezt vesz
šuoritand|u (-an, -ua; -oi) fn öltöztetés, beöltöztetés, felöltöztetés
šuorittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
öltöztetés, beöltöztetés, felöltöztetés
šuorit|tua (-an, -tau; -etah) verb öltöztet, beöltöztet, felöltöztet
šuoriv|o (-on, -uo; -oloi) fn öltözet, öltözék, ruha
šuorivumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
öltözködés, beöltözködés, felöltözködés
šuorivund|u (-an, -ua; -oi) fn öltözködés, beöltözködés, felöltözködés
šupahut|tua (-an, -tau; -etah) verb
suttog, pusmog
šupet|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
súg, megsúg, sugdos, sugdolózik; ~ella korvah a fülébe súg
šupet|ellakseh (-telemmos, -telehes;
-ellahes) refl verb susmorog, pusmog
šupettajen hsz suttogva, súgva, sugdolózva
šupet|tua (-an, -tau; -etah) verb súg,
megsúg, sugdos, sugdolózik; ~tua
korvah a fülébe súg
šuutk|u I (-an, -ua; -ii) fn faj, fajta
šuutk|u II (-an, -ua; -ii) fn tréfa
šuut|tie (-in, -tiu; -itah) verb tréfál; älä ~i! ne tréfálj!
šveisars|u (-an, -ua; -oi) fn svájci
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zabastouhku

Z,Ź
zabastouhk|u (-an, -ua; -oi) fn sztrájk
zadatk|u (-an, -ua; -oi) fn előleg,
foglaló
zaduač|ču (-an, -čua; -čoi) fn feladat
zaimi|e (-n, -u; -tah) verb foglal, lefoglal
zajavlieni|i (-en, -edu; -eloi) fn kérvény, kérelem; kirjuttua ~i kérvényt ír
zakaži|e (-n, -u; -tah) verb rendel,
megrendel
zakon (-an, -ua; -oi) fn 1. rendelet,
dekrétum; 2. törvény; ~an mugah
törvény szerint; noudua ~oi betartja a törvényeket
zakonahi|ne (-zen, -stu; -zii) mn törvényes
zakonan||muga|ine (-zen, -stu; -zii)
mn 1. törvényes; 2. törvényszerű
zakonan||mugazesti hsz törvényesen, legálisan
zakonan||mugažu|s (-on, -ttu; -ksii)
fn törvényesség
zakonan||rikko|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn 1. szabálysértő; 2. bűnöző
zakonan||rikkomi|ne (-zen, -stu; -zii)
fn szabálysértés, jogsértés, jogtiprás
zakonan||rikond|u (-an, -ua; -oi)
fn szabálysértés, jogsértés, jogtiprás
zakonan||riko|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn szabálysértés, jogsértés, jogtiprás
zakonan||vastah hsz törvénytelenül
zakon|at (-oin, -oi) plur fn törvénytár
zakonat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn jogtalan, törvénytelen
zakon||kogomu|s (-ksen, -stu; -ksii)
plur fn törvénytár
zakonno|i (-in, -idu; -loi) mn törvényes
zakonoin||luajind|u (-an, -ua; -oi)
fn törvényhozás
zaks|u (-an, -ua; -oi) fn anyakönyvi
hivatal
zakuaz|u (-an, -ua; -oi) fn rendelés,
megrendelés

zalošk|u (-an, -ua; -oi) fn retesz, závár, tolózár
zaоčniek|ku (-an, -kua; -koi) fn levelező hallgató
zavodi|e (-n, -u; -tah) verb üzembe lép, üzemel
zavod|u (-an, -ua; -oi) fn gyár, üzem
zeľľ|u (-an, -ua; -oi) fn gyógyszer,
orvosság
zirkal|o (-on, -uo; -oloi) fn tükör
zobot|tie (-in, -tiu; -itah) verb izgat,
nyugtalanít, aggaszt
zoolog|u (-an, -ua; -oi) fn zoológus
zoolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn zoológia, állattan
zoŕ|a (-an, -ua; -ii) fn pirkadat
źov|a (-an, -ua; -ii) fn szájtáti, bámész, bámészkodó
źov|u (-an, -ua; -oi) fn garat, torok
zuahari||- I et cukros, cukorzuahari II (-n, -i; -loi) fn cukor
zuaharnič|ču (-an, -čua; -čoi) fn cukortartó
zuaharoit|tuo (-un, -tuu; -utah) verb
megcukroz
zuakkun (-an, -ua; -oi) fn legenda
zual|u (-an, -ua; -oi) fn terem
źujd|u (-an, -ua; -oi) fn déli szél
źujdvestk|u (-an, -ua; -oi) fn viharkalap
zuuhari (-n, -i; -loi) fn kétszersült
zvieri (-n, -i; -löi) fn állat
zvierilöin rtlan mn állati
zvoni|e (-n, -u; -tah) verb 1. zúg,
cseng, csörög, búg; 2. telefonál
zvonu (-n, -u; -loi) fn zúgás, csengés;
~ korvis fülzúgás, fülcsengés

Ž
žakiet|tu (-an, -tua; -toi) fn kosztümkabát
žasmin (-an, -ua; -oi) fn jázmin
žemčug|u (-an, -ua; -oi) fn igazgyöngy
ženih|ü (-än, -iä; -öi) fn vőlegény
žertv|u (-an, -ua; -oi) fn áldozat
žertvui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
áldoz, feláldoz
žiitoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb szitál, rostál, megszitál, megrostál, átszitál, átrostál

žüri
žiit|tu (-an, -tua; -toi) fn rosta, szita
žiivatan||kaččo|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn állattenyésztő
žiivatan||kazvatand|u (-an, -ua; -oi)
fn állattenyésztés
žiivatan||kazvatta|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn állattenyésztő
žiivatan||liäkäri (-n, -i; -löi) fn állatorvos
žiivat|at (-toin, -toi) plur fn jószág,
barom
žiivat|tu (-an, -tua; -toi) fn állat
žiruaf|u (-an, -ua; -oi) fn zsiráf
žiälü|s (-ön, -ttü-; -zii) fn sajnálkozás, szánakozás, részvét
žiälöiččemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
sajnálkozás, szánakozás, részvét
žiälöičend|ü (-än, -iä; -öi) fn sajnálat, szánalom, részvét
žiälöičü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn sajnálat, szánalom, részvét
žiälöi|jä (-čen, -ččöü; -jäh) verb sajnál, megsajnál, szán
žiälöittäv|ü (-än, -iä; -ii) in szánalmas, szánalomra méltó
žiälöittävästi hsz szánalmasan
žualob|u (-an, -ua; -oi) fn panasz,
panasztétel
žualui|jakseh (-čemmos, -ččehes;
-jahes) refl verb panaszkodik
žuard|ua (-an, -au; -etah) verb éget,
megéget, eléget
žuari|e (-n, -u; -tah) verb süt, megsüt; ~e lihua húst süt / húst megsüt
žuari|ekseh (-mmos, -hes; -tahes)
refl verb sül, megsül
žuarit|tu (-un, -tuu; -tuloi) in sült;
~tu kala sült hal
žuarivu|o (-n, -u; -tah) verb sül, kisül, megsül
žuaru (-n, -u; -loi) fn gyulladás, lob;
kouhkoloin ~ tüdőgyulladás, tüdőlob
žurnalistiek|ku (-an, -kua; -koi) fn
újságírás, zsurnalisztika, hírlapírás
žurnalist|u (-an, -ua; -oi) fn újságíró, zsurnaliszta, hírlapíró
žurnual|u (-an, -ua; -oi) fn újság,
hírlap
žüri (-n, -i; -löi) fn zsüri
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taba

T,T’
ta|ba (-van, -bua; -boi) fn 1. típus,
forma, jelleg; 2. természet, jellem, karakter; 3. (ige)mód; 4. szokás; 5. szertartás
tabailemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn elfogás, fogás, elkapás, kapás, levadászás
tabailend|u (-an, -ua; -oi) fn elfogás, fogás, elkapás, kapás, levadászás
tabail|la (-en, -ou; -lah) verb megfog, elfog, elkap, megragad
tabakan||poltami|ne (-zen, -stu;
-zii) fn dohányzás
tabakan||poltand|u (-an, -ua; -oi)
fn dohányzás
tabakan||polt|o (-on, -uo; -oloi) fn
dohányzás
tabak|ku (-an, -kua; -koi) fn dohány
tabavu|o (-n, -u; -tah) verb haragszik, megharagszik
tabletk|u (-an, -ua; -oi) fn tabletta
tačm|u (-an, -ua; -oi) fn folt
taga|ine (-zen, -stu; -zii) mn hátsó,
hátulsó; ~zet hambahat hátsó
fogak
taga||kuv|a (-an, -ua; -ii) fn háttér
tagan (+ gen) nu vmin túl, vmi mögött; mečän ~ az erdőn túl
taganpäi hsz hátulról
tagaperin hsz ezelőtt; kümmene
vuottu ~ tíz évvel ezelőtt
taga||per|ä (-än, -iä; -ii) fn háttér
taga||pronomiin|u (-an, -ua; -oi) fn
vonatkozó névmás
taga||puol|i (-en, -du; -ii) fn far, fenék, hátsó (oldal)
tagazin hsz vissza, visszafelé, hátra, hátrafelé
tagav|o (-on, -uo; -oloi) fn hátország
tagua (+ gen) nu vmin túl, vmi mögött; mečän ~ az erdőn túl; stolan ~ az asztal mögött
taguapäi hsz hátulról
tagu|ine (-zen, -stu; -zii) fn tartalék
ta|guo (-von, -gou; -votah) verb kovácsol
tagu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn szavatosság, jótállás, kezesség, garancia

tagust|ua (-an, -au; -etah) verb szavatol, jótáll, kezeskedik, garantál
tagut|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn nyomorúságos, szűkölködő
-tah ut bár||-, akár||tahko|ta (-n, -u; -tah) verb hegyez,
kihegyez
tahnu|t (-on, -ttu; -zii) fn baromfiudvar
tahta|s (-han, -stu; -hii) fn tészta
taht|o I (-on, -uo; -oloi) fn 1. akarat;
kova ~o erős akarat; 2. remény
-tahto II ut bár||-, akár||tahtomat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn önkéntelen, akaratlan,
szándéktalan
tahtomattomu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn apátia
tahto|t (-loin, -loi) plur fn igény;
täüttiä ~t igényt kielégít
tahtot|tu (-un, -tuu; -tuloi) in vágyott, óhajtott, kívánt
taht|uo (-on, -ou; -otah) verb 1. szándékozik, akar; 2. kíván, vágyik,
óhajt; 3. remél
tai (tuan, tuadu) nm az, amaz
taibaleh (-en, -tu; -ii) fn távolság
taibumat|oi (-toman, -tomua, -tomii) mn ragozhatatlan; ~omat sanat ragozhatatlan szavak
tai|buo (-vun, -buu; -vutah) verb enged, beadja a derekát, meghátrál
tai|do (-jon, -duo; -doloi) fn művészet
taido||gruafik|ku (-an, -kua; -koi)
fn grafika
taidoili|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn művész
taido||luisteli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn műkorcsolyázó
taig|u (-an, -ua; -oi) fn tajga
tainehtu|o (-n, -u; -tah) verb elájul, önkívületbe esik, eszméletét veszti
tainehtu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn ájulás, elájulás, önkívület, eszméletvesztés
taivahah||nouzu (-n, -u; -loi) fn
mennybemenetel
taivahalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn égi, mennyei; Tuatto meijän Taivahalline Mennyei Atyánk, Mi
Atyánk a mennyekben

taloinhuolii
taivahan||kan|zi (-nen, -tu; -zii) fn
égbolt, mennybolt
taivahan||karva|ine (-zen, -stu; -zii)
fn égszínkék, azúrkék, azúrszínű,
azúr
taivahan||la|gi (-in, -gie; -giloi) fn
égbolt, mennybolt
taivahan||ran|du (-nan, -dua; -doi)
fn láthatár, horizont
taiva|s (-han, -stu; -hii) fn 1. ég,
menny ◊ muan da ~han keskes ég és föld között; 2. mennyország ◊ nostua ~hassah felmegy
a mennybe
taivas||ran|du (-nan, -dua; -doi) fn
láthatár, horizont
taivutettav|u (-an, -ua; -ii) in változtatható, módosítható
taivuttami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
hajlás, elhajlás, meghajlás
taivut|tua (-an, -tau; -etah) verb ragoz, deklinál
taivutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn ragozás, deklináció
tajemba|ine (-zen, -stu; -zii) mn távoli; ~zet pellot távoli területek
taju|ta (-on, -ou; -tah) verb elnyel,
felszív
tajut|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn
eszméletlen, öntudatlan
takard|ua (-an, -au; -etah) verb mar,
kimar, esztergál, köszörül
taki msz hát, de hát, nos
tak|ku (-an, -kua; -koi) fn teher, nehezék, súly
taksi (-n, -i; -loi) fn taxi
taks|u (-an, -ua; -oi) fn ár, díj, díjszabás, taksa
taktiek|ku (-an, -kua; -koi) fn taktika
takt|u (-an, -ua; -oi) fn ütem, taktus
talismuan|u (-an, -ua; -oi) fn talizmán
tallele||pan|o (-on, -uo; -oloi) fn
megtakarítás
tallend|ua (-an, -au; -etah) verb felvesz [hangfelvételt]
tallendu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn megtakarítás
talo|i (-in, -idu; -loi) fn 1. ház; 2.
otthon; 3. major, tanya, udvarház
taloin||huoli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in takarékos, gazdaságos

talon
talon (-an, -ua; -oi) fn szelvény
talovehelli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
1. gazdaságos; 2. takarékos; 3.
gazdasági, közgazdasági
talovehelližu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
gazdaságosság
talovu|s (-on, -ttu; -ksii) fn 1. gazdaság; 2. gazdálkodás
talovus||ti|edo (-ijon, -eduo; -edoloi) fn (köz)gazdaságtudomány
talt|ata (-uan, -uau; -atah) verb váj,
kiváj, vés, kivés, farag, kifarag
talt|tu (-an, -tua; -toi) fn véső
talu|o (-n, -u; -tah) verb elvezet
talut|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
vezet, irányít
talvehti|e (-n, -u; -tah) verb áttelel
talv|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn tél; pakkaine ~i hideg / fagyos tél
talvi||kuu (-n, -du; -loi) fn december; ~n kolmaskümmenes enzimäine päivü december harmincegyedike
talvi|ne (-zen, -stu; -zii) mn téli
talvi||sport|u (-an, -ua; -ii) fn télisport
tammi (-n, -i; -loi) fn tölgy, tölgyfa
tampon (-an, -ua; -oi) fn tampon
tanait|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
ráz, kiráz, felráz; 2. felborzol
tangens|u (-an, -ua; -oi) fn tangens
tankeri (-n, -i; -loi) fn tartályhajó
tank|u (-an, -ua; -oi) fn tank, harckocsi, páncélos
tankut|tua (-an, -tau; -etah) verb
ismételget, mondogat
tansi (-n, -i; -loi) fn tánc
tansi|e (-n, -u; -tah) verb táncol;
~e vaľsii keringőt táncol, keringőzik
tansi|t (-loin, -loi) plur fn táncolás
tapahtum|u (-an, -ua; -ii) fn 1. aktus; 2. akció; 3. cselekmény
tapahtu|o (-n, -u; -tah) verb 1. előfordul; 2. történik, folyik; midäbo ~u? mi történt?
tapahtu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn eset,
esemény
tapand|u (-an, -ua; -oi) fn gyilkosság, emberölés
tapet|tu (-un, -tuu; -tuloi) in meggyilkolt, megölt
tappa|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn gyilkos
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tappami|ne (-zen, -stu; -zii) fn gyilkosság, emberölés
tap|po (-on, -puo; -poloi) fn gyilkosság, emberölés
tap|pua (-an, -pau; -etah) verb 1. elpusztít, kiirt; 2. meggyilkol, megöl
taput|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
1. megvereget, összeütöget; 2. tapsol; 3. topog
taput|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
megvereget, összeütöget; 2. tapsol; 3. topog
tarat|tua (-an, -tau; -etah) verb elbeszélget
tarbeh|et (-ien, -ii) plur fn ellátmány
tariččemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
megvendégelés, (meg)kínálás, jól
tartás, traktálás, trakta
taričči|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn pincér
taričend|u (-an, -ua; -oi) fn megvendégelés, (meg)kínálás, traktálás, trakta, jól tartás
tariču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn indítványozás, javaslás, ajánlás
tarif|fu (-an, -fua; -foi) fn díjszabás, árszabás, tarifa
tari|ta (-čen, -ččou; -tah) verb kínál, körbekínál, végigkínál, ajánl
tari|takseh (-čemmos, -ččehes; -tahes) refl verb ajánlkozik
tarkah hsz 1. pontosan, gondosan;
2. óvatosan, vigyázva; 3. részletesen
tarkail|la (-en, -ou; -lah) verb figyelemmel kísér
tarka|ine (-zen, -stu; -zii) fn 1. pontos, gondos; 2. elővigyázatos
tarkalleh hsz pontosan
tarkasta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn 1.
ellenőr; 2. felügyelő
tarkastami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
megfigyelés
tarkastand|u (-an, -ua; -oi) fn megfigyelés
tarkastelend|u (-an, -ua; -oi) fn analízis, elemzés, vizsgálat
tarkastel|la (-en, -ou; -lah) verb analizál, elemez, vizsgál
tarkasti hsz 1. pontosan, gondosan; 2. részletesen, tüzetesen, kimerítően
tarkast|ua (-an, -au; -etah) verb ellenőriz, kontrollál, megfigyel

tazo
tarkastu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
ellenőrzés, kontroll; 2. felügyelet [szervezet]
tarkazeh hsz merőn, mereven
tarkend|ua (-an, -au; -etah) verb
pontosít
tarkoitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn cél
[elérendő]
tark|u (-an, -ua; -oi) mn 1. pontos;
2. gondos; 3. éles
tarku||koht|u (-an, -ua; -ii) fn részlet
tarku|s (-on, -ttu; -ksii) fn pontosság
tarku||silmä|ine (-zen, -stü; -zii) mn
éles szemű, sasszemű
tarku||virkeh (-en, -tü; -ii) fn aforizma
tartel|lakseh (-emmos, -hes; -lahes) refl verb belekapaszkodik
tartu|o (-n, -u; -tah) verb 1. megfog, elfog, elkap, megragad; 2.
nekilát, hozzálát, nekifog, hozzáfog; ~o ruadoh munkához lát;
3. bocsátkozik; ~o riidah vitába
bocsátkozik
tartut|tua (-an, -tau; -etah) verb ráragaszt, odaragaszt, hozzáragaszt
tar|veh (-behen, -vehtu; -behii) fn
szükséglet
tarviču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn vonzat [nyelvtan]
tarvi|ta (-čen, -ččou; -tah) verb rászorul, szüksége van vmire
tarvittav|u (-an, -ua; -ii) mn szükséges, kellő, illő
taza||arvo|ine (-zen, -stu; -zii) mn
egyenjogú
taza||arvožu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
egyenlőség [társadalmi]
tazah hsz pontosan
taza|ine (-zen, -stu; -zii) mn pontos
tazang|o (-on, -uo; -oloi) fn síkság,
sík
tazazesti hsz pontosan
taz|ata (-uan, -uau; -atah) verb megbosszul, bosszút áll
taza||val|du (-lan, -dua; -doi) fn köztársaság
tazav|o (-on, -uo; -oloi) fn fizetés,
kifizetés, fizetség; ~on aigu fizetési idő
taz|o (-on, -uo; -oloi) fn színvonal;
luavun ~o minőségi színvonal

tazoittua
tazoit|tua (-an, -tau; -etah) verb szabályoz
tatuaroin rtlan mn tatár; ~ kieli
tatár nyelv
tatuar|u (-an, -ua; -oi) fn tatár
ta|udi (-vvin, -udii; -udiloi) fn betegség, kór, baj [testi]
tauluk|ko (-on, -kuo; -koloi) fn táblázat
tavalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1. mindennapi, szokásos; ~ ne azii / dielo hétköznapi dolog; 2. jellemző
tavallizesti hsz szokásos módon,
szokás szerint
tavar (-an, -ua; -oi) fn 1. áru; 2.
áruszállítmány
tavar||lauk|ku (-an, -kua; -koi) fn
áruház
tavar||lu|gu (-vun, -guu; -guloi) fn
áruválaszték
tavar||poujezd|u (-an, -ua; -oi) fn
tehervonat
ta|vata (-buan, -buau; -vatah) verb
1. rátalál, rálel; 2. megfog, elfog,
elkap
tavoit|eh (-tehen, -ehtu; -tehii) fn
cél [elérendő]
tavoiteh||kuv|a (-an, -ua; -ii) fn eszmény, ideál, eszménykép
tavu (-n, -u; -loi) fn szótag; avvonaine ~ nyílt szótag; umbinaine ~ zárt szótag
tavvin||vastu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn immunitás
teatralli|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1.
színi, színházi; ~ne taido színművészet; ~ne kauzi színházi
évad; 2. színpadias, színészkedő
teatr|u (-an, -ua; -oi) fn színház
teatru||al|a (-an, -ua; -oi) fn színpad
teatru||louž|a (-an, -ua; -ii) fn színházi páholy
teezis|su (-an, -sua; -soi) fn tétel,
tézis
te|go (-von, -guo; -goloi) fn 1. cselekvés, akció; 2. cselekedet, tett
tego||kügü|ine (-zen, -stü; -zii) mn
gyümölcsöző, termékeny
tehniekan rtlan mn technikai, műszaki
tehniek|ku (-an, -kua; -koi) fn technika
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tehniek|kü (-än, -kiä; -köi) fn technikus
tehnielli|ne (-zen, -stü; -zii) mn 1.
technikai, műszaki; 2. technikás
tehnikum (-an, -ua; -oi) fn technikum
tehnolougielli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn technológiai
tehnolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn
technológia
tehnoloug|u (-an, -ua; -oi) fn technológus
teijän nm tietek, tiétek, a ti ...-tok,
-tek,-tök
tekstan||pal|a (-an, -ua; -oi) fn bekezdés, szövegbekezdés
tekstiiľ|u (-an, -ua; -oi) fn textil,
szövet
tekst|u (-an, -ua; -oi) fn szöveg
tele||bašń|u (-an, -ua; -oi) fn tévétorony, televíziós adótorony
tele||ekruan|u (-an, -ua; -oi) fn tévéképernyő, képernyő
tele||faks|u (-an, -ua; -oi) fn telefax
tele||fiľm|u (-an, -ua; -oi) fn tévéfilm
telefon (-an, -ua; -oi) fn telefon
telefon||butk|u (-an, -ua; -ii) fn telefonfülke
telefon||pagin (-an, -ua; -oi) fn telefonbeszélgetés
telegrafiirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb táviratozik, sürgönyöz
telegrafist|u (-an, -ua; -oi) fn távírász
telegramm|u (-an, -ua; -oi) fn távirat
telegruaf|fu (-an, -fua; -foi) fn 1.
távíró; 2. távirda
tele||kanual|u (-an, -ua; -oi) fn tévécsatorna
tele||koupi|i (-en, -edu; -eloi) fn telefax
teleks|u (-an, -ua; -oi) fn telex
tele||kuamer|u (-an, -ua; -oi) fn tévékamera
tele||ozutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn tévéadás
telepuati|i (-en, -edu; -eloi) fn telepátia
tele||reportuaž|u (-an, -ua; -oi) fn
tévériport
tele||seriual|u (-an, -ua; -oi) fn tévésorozat

teriämbäh
teleskoup|pu (-an, -pua; -poi) fn teleszkóp
televidieni|i (-en, -edü; -elöi) fn televízió
tele||viestitü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn
tévériport
televiizor (-an, -ua; -oi) fn tévékészülék, televízió-készülék
televiizoran||kaččo|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn televíziónéző, tévénéző
telm|iä (-än, -äü; -etäh) verb rakoncátlankodik, hancúrozik
tem|buo (-mon, -bou; -motah) verb
1. kitép, kiszakít, kiránt vhonnan;
2. megfog, elfog, elkap, megragad vmit / vkit
tem|mata (-buan, -buau; -matah)
verb 1. kitép, kiszakít, kiránt
vhonnan; 2. elfog, megfog, elkap, megragad vmit / vkit
temperatuur|u (-an, -ua; -oi) fn hőfok, hőmérséklet
temp|u (-an, -ua; -oi) fn tempó
temuatiek|ku (-an, -kua; -koi) fn tematika
tennis|su (-an, -sua; -soi) fn tenisz
teolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn teológia, hittudomány
teourielli|ne (-zen, -stu; -zii) mn elméleti, teoretikus
teouri|i (-en, -edu; -eloi) fn teória,
tan
teplis|u (-an, -ua; -oi) fn üvegház,
melegház, pálmaház
terapi|i (-en, -edu; -eloi) fn terápia,
kezelés, gyógyítás, gyógymód
terend|iä (-än, -äü; -etäh) verb hegyez, kihegyez
terendü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn kihegyezés, élesítés, köszörülés,
esztergálás
terendämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn kihegyezés, élesítés, köszörülés,
esztergálás
terendänd|ü (-än, -iä; -öi) fn kihegyezés, élesítés, köszörülés, esztergálás
teriämbi kf hsz gyorsabban,
fürgébben
teriämbä kf hsz gyorsabban, fürgébben
teriämbäh kf hsz gyorsabban, fürgébben

terminolougii
terminolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn
terminológia, szakszókincs
termos|su (-an, -sua; -soi) fn termosz
terras|su (-an, -sua; -soi) fn terasz
terror (-an, -ua; -oi) fn terror
terrorist|u (-an, -ua; -oi) fn terrorista
terroriziirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
verb terrorizál
terrorizm|u (-an, -ua; -oi) fn terrorizmus
terstavu|o (-n, -u; -tah) verb megun, ráun
terveh (-en, -tü; -ii) mn egészséges, ép
tervehti|e (-n, -ü; -täh) verb köszönt, üdvözöl
tervehtü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn üdvözlés, köszöntés
tervehtü|ö (-n, -ü; -täh) verb gyógyul, meggyógyul, felgyógyul,
lábadozik, kigyógyul
tervehü|s (-ön, -ttü; -zii) fn 1. egészség ◊ teijän ~ökse! egészségére! egészségükre! egészségetekre! ~ökse! egészségedre! 2. üdvözlés, üdvözlet, köszöntés
tervehüs||op|pi (-in, -pii; -piloi) fn
egészségtan
tervehüön||hoi|do (-jon, -duo; -doloi) fn ápolás
tervehüön||hoidol|u (-an, -ua; -oi)
fn 1. fürdőhely; 2. üdülőhely
tervehüön||huol|do (-lon, -duo; -doloi) fn higiénia
tervehü|öt (-zien,-zii) plur fn üdvözlet
tervu||piäskö|i (-in, -idü; -löi) fn
sarlósfecske
terväh hsz 1. gyorsan, fürgén; ~
tulla gyorsan jár; 2. nemsokára,
rövidesen, hamarosan, csakhamar
tervä|ine (-zen, -stü; -zii) mn futó,
futólagos; ~ine kačahtus futó
pillantás
terväzeh hsz futólag
ter|ä (-än, -iä; -ii) fn 1. éle vminek; veičen ~ä a kés éle; 2. orra
vminek, hegye vminek
teräs||ra|udu (-vvan, -udua; -udoi) fn
acél
teräv|ü (-än, -iä; -ii) mn éles
terävü||silmä|ine (-zen, -stü; -zii)
mn éles szemű, sasszemű
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testiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
tesztel
test|u (-an, -ua; -oi) fn teszt
tetrat|ti (-in, -tii; -tiloi) fn füzet, irka
tevok|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
tetterős, energikus
tevolližu|s (-on, -ttu; -ksii) fn ipar
tevo|s (-ksen, -stu; -ksii) fn alkotás, mű
tie (-n, -dü; -löi) fn út [közlekedési]
ti|ediä (-ijän, -edäü; -etäh) verb tud,
ismerettel rendelkezik
ti|edo (-ijon, -eduo; -edoloi) fn 1.
tudomány; 2. ismeret, tudás; 3.
hír; hänes ei ole ~eduo nincs hír
róla / felőle; suaha hüvä ~edo
jó hírt kap
tiedo||al|a (-an, -ua; -oi) fn látókör
[átv]; suuri ~a széles látókör
tiedo||douhturi (-n, -i; -loi) fn doktor [tudományos fokozat]; filolougien ~ bölcsészdoktor
tiedohus||san|at (-oin, -oi) plur fn
megigézés, ráolvasás, bűvölés
tiedoiniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
1. varázsló, bűvész; 2. jós, jövendőmondó
tiedo||kil|bu (-van, -bua; -boi) fn
vetélkedő
tiedo||koneh (-en, -tu; -ii) fn számítógép
tiedo||kun|du (-nan, -dua; -dii) fn
fakultás, kar
tiedo||mie|s (-hen, -stü; -hii) fn tudományos munkatárs, tudós
tiedo||rua|do (-von, -duo; -doloi) fn
alkotás, mű, szerzemény, munka
tiedo||sana||kniig|u (-an, -ua; -oi)
fn enciklopédia
tiedovoiču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
megigézés, ráolvasás, bűvölés
tieduo||suannu|h (-on, -ttu; -zii) in tanult, művelt, felvilágosodott
tiedämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn ismeret, tudás
tiedämät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii)
mn ismeretlen
tiel||oli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn vetélytárs, versenytárs
tiem|u (-an, -ua; -oi) fn téma, vminek a tárgya
tiemu||kirjutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn
fogalmazás [iskolai]

tiijot
tienor|u (-an, -ua; -oi) fn tenor
tien||salvač|in (-čimen, -indu; -čimii) fn sorompó
tien||vaiht|e (-ien, -ettu; -ehii) fn
útjelző
tiešač|ču (-un, -čuu; -čuloi) mn bogaras, szeszélyes
tieš|šiekseh (-immös, -šihes; -itähes) refl verb szeszélyeskedik
tie||šuar|u (-an, -ua; -oi) fn útkereszteződés
tiettäv|ü (-än, -iä; -ii) in nevezetes,
híres
tiettävä|ine I (-zen, -stü; -zii) mn bizonyos, meghatározott; ~ine dielo bizonyos dolog
tiettäväine II msz 1. természetesen;
2. kétségtelenül, kétségkívül, bizonyosan
tiettävästi hsz magától értetődően
tigr|u (-an, -ua; -oi) fn tigris
tih|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn szapora, sűrű; ~ kuuzimeččü sűrű
fenyves(erdő)
tiheik|kö (-ön, -küö; -kölöi) fn vminek a sűrűje
tihe|tä (-nen, -nöü; -täh) verb sűrül, sűrűsödik, megsűrűsödik
tihevü|s (-ön, -ttü; -zii) fn sűrűség
tihi (-n, -i; -löi) fn muslica, apró légy
tihieh hsz szaporán
tiijoitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn értesítés, tájékoztatás, tudósítás
[eredmény]; suaha ~s tájékoztatást kap
tiijolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn tudományos
tiijon||anda|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
1. informátor; 2. tudósító
tiijon||andami|ne (-zen, -stu; -zii)
fn értesítés, tájékoztatás, tudósítás [cselekmény]
tiijon||an|do (-non, -duo; -doloi) fn
közlöny, értesítő
tiijon||eččimi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
kérdés, tudakozódás
tiijon||ečind|ü (-än, -iä; -öi) fn kérdés, tudakozódás
tiijon||eč|ot (-čoloin, -čoloi) plur fn
igény; täüttiä ~t igényt kielégít
tiijost|o (-on, -uo; -oloi) fn fájl
ti|ijot (-edoloin, -edoloi) plur fn felvilágosítás, tájékoztatás

tiijustelemine
tiijustelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
felderítés
tiijustelend|u (-an, -ua; -oi) fn felderítés
tiijusteli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
felderítő, hírszerző
tiijustel|la (-en, -ou; -lah) verb 1.
kikérdez, megtudakol, kiderít; 2.
kihallgat, vallat, kivallat
tiijustelu (-n, -u; -loi) fn kihallgatás, vallatás
tiijust|ua (-an, -au; -etah) verb látogat, meglátogat
tiip|pu (-an, -pua; -poi) fn típus,
fajta
tija|ine (-zen, -stu; -zii) fn cinke,
cinege
tik|ku (-an, -kua; -koi) fn harkály,
fakopáncs
tikv|u (-an, -ua; -oi) fn tök
til|a (-an, -ua; -oi) fn hely
tilah (+ gen) nu helyett, helyében
tilahi|ne (-zen, -stu; -zii) fn helyettes
tilandeh (-en, -tu; -ii) fn helyzet,
szituáció
tilan||omista|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn földbirtokos
tilas (+ gen) nu helyett, helyében;
minun ~ helyettem; ruadua toizen ~ más helyett dolgozik
til|ata (-uan, -uau; -atah) verb 1.
előfizet; ~ata sanomulehti újságot előfizet; 2. rendel, megrendel; ~ata bilietät teatrah
színházjegyeket rendel
tilavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn térfogat, űrtartalom
tiluaj|u (-an, -ua; -ii/-oi) fn előfizető
tiluami|ne (-zen, -stu; -zii) fn előfizetés
tiluand|u (-an, -ua; -oi) fn előfizetés
tin|a (-an, -ua; -oi) fn 1. ólom; 2.
ón, cin
tipogruafi|i (-en, -edu; -eloi) fn tipográfia, nyomdászat
tippa|ine (-zen, -stu; -zii) fn csepp,
csöpp
tip|puo (-un, -puu; -utah) verb csepeg, csöpög
tiput|tua (-an, -tau; -etah) verb csepegtet, csöpögtet
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tiree (-n, -dü; -löi) fn gondolatjel
tirpač|ču (-un, -čuu; -čuloi) mn türelmes
tirpa|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in türelmes
tirpajen hsz türelmesen
tirpamat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn türelmetlen
tirpami|ne (-zen, -stu; -zii) fn türelem
tirpand|u (-an, -ua; -oi) fn türelem
tirpav|o (-on, -uo; -oloi) fn türelem
tirp|ua (-an, -au; -etäh) verb tűr,
eltűr, elvisel
tiruad|u (-an, -ua; -oi) fn tiráda,
szóáradat
tiruan|u (-an, -ua; -oi) fn zsarnok,
kényúr, tirannusz
titan (-an, -ua; -oi) fn 1. titán [mitológia]; 2. óriás; 3. titán [kémiai
elem]
tiä hsz itt, itten
tiähtek|äs (-kähän, -ästü; -kähii) mn
csillagos; ~äs taivas csillagos ég
tiäht|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn 1. csillag; 2. jel, jelölés, jelzet
tiähtien||ti|edo (-ijon, -eduo; -edoloi) fn csillagászat
tiähtien||tiijoilli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn csillagászati; ~ne observatourii csillagászati obszervatórium
tiähtien||tiijusteli|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn csillagász
tiäht|ätä (-iän, -iäü; -ätäh) verb jelzettel ellát, megcsillagoz, megjelöl
tiäpäi hsz innen, innét
tobj|u (-an, -ua; -ii) mn fontos, jelentőségteljes, jelentős
todeh hsz ténylegesen, tényleg, valóságosan, valóban
todevu|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in kivitelezhető, megvalósítható
todevumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
megvalósulás
todevund|u (-an, -ua; -oi) fn megvalósulás
todevu|o (-n, -u; -tah) verb teljesedik, teljesül, megvalósul
todevu|s (-on, -ttu; -ksii) fn igazság, valóság, való, tény
todevutand|u (-an, -ua; -oi) fn megvalósítás, végrehajtás

toine
todevuttami|me (-zen, -stu; -zii) fn
megvalósítás, végrehajtás
todevut|tua (-an, -tau; -etah) verb
megvalósít, végrehajt
todi|ne (-zen, -stu; -zii) mn valóságos, igazi
toi|buo (-vun, -buu; -vutah) verb
magához tér
toiči hsz néha, olykor, időről-időre
toimek|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn 1. aktív, tevékeny; 2. rátermett, ügyes; 3. tetterős, energikus; 4. szakszerű
toimekkahasti hsz tevékenyen, aktívan, cselekvően
toim|et (-ien, -ii) plur fn művelet;
voinu~et hadművelet
toim|i (-en, -ie; -iloi) fn 1. cselekvés; 2. dolog, munka, tennivaló;
3. tevékenység, ténykedés, munkálkodás; 4. állás, poszt, hivatal; olla ~es állást / posztot / hivatalt betölt
toimi|e (-n, -u; -tah) verb 1. cselekszik, ténykedik, tevékenykedik; 2. működik, funkcionál; 3.
foglalatoskodik
toimi||kun|du (-nan, -dua; -dii) fn
apparátus; valdivon ~du állami
apparátus
toimind|u (-an, -ua; -oi) fn 1. működés; 2. művelet; 3. tevékenység, ténykedés, munkálkodás; tiijolline ~u tudományos tevékenység
toimist|o (-on, -uo; -oloi) fn szolgálat, hivatal
toimit|tua (-an, -tau; -etah) verb
rendezkedik, elrendezi a dolgait
toimi||vel|gu (-lan, -gua; -goi) fn
kötelesség
toinah I hsz lehetőleg
toinah II msz lehetséges, lehet
toinargi (tossarren, tossargie; tossargiloi) fn kedd
to|ine I (-izen, -stu; -izii) fn 1. hátoldal; 2. négyzet, második hatvány
to|ine II (-izen, -stu; -izii) mn más,
másik; ~izel kerral más alkalommal, máskor ◊ ~izin sanojen
más szóval
to|ine III (-izen, -stu; -izii) szn második

toistamine
toistami|ne (-zen, -stu; -zii) fn ismétlés, megismétlés
toistand|u (-an, -ua; -oi) fn ismétlés, megismétlés
toist|o (-on, -uo; -oloi) fn ismétlés,
megismétlés
toisto||san|at (-oin; -oi) fn refrén
toist|ua (-an, -au; -etah) verb ismétel, megismétel, elismétel
toistu|o (-n, -u; -tah) verb ismétlődik, megismétlődik
toizekse hsz másodszor
toizen||mo|ine (-izen, -stu; -izii) fn
1. ellenkező; 2. szemközti, túloldali
toiz|et (-ien, -ii) plur fn (a) többiek
toizin hsz másképp, egyébként
toiveh (-en, -tu; -ii) fn vágy
toiv|o (-on, -uo; -oloi) fn remény
toivomu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn kívánság, vágy, óhaj, remény
toivot|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn reménytelen
toivottomu|s (-on, -ttu; -ksii) fn kétségbeesés
toivot|tu (-un, -tuu; -tuloi) in remélt, óhajtott
toivot|tua (-an, -tau; -etah) verb reménykedik, remél
toivotu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn kívánság
toivotus||san|at (-oin, -oi) plur fn
pohárköszöntő, tószt
toiv|uo (-on, -ou; -otah) verb remél
tolku (-n, -u; -loi) fn értelmezés
tolkuiččemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
magyarázás, megmagyarázás, értelmezés
tolkuičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in
magyarázó, megmagyarázó, értelmező
tolkuičend|u (-an, -ua; -oi) fn magyarázás, megmagyarázás, értelmezés
tolkui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
beszélget, társalog
tolkuk|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
rátermett, derék, ügyes
tolkut|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn buta, bárgyú, ostoba, együgyű, bamba
tolkuttomu|s (-on, -ttu; -ksii) fn butaság, bárgyúság, ostobaság, együgyűség
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tomuat|tu (-an, -tua; -toi) fn paradicsom
tonn|u (-an, -ua; -ii) fn tonna
topogruaf|fu (-an, -fua; -foi) fn topográfus, térképész
topogruafielli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn topográfiai, térképészeti
topogruafi|i (-en, -edu; -eloi) fn topográfia, térképészet
toppoli (-n, -i; -loi) fn nyárfa
top|pu (-an, -pua; -pii) fn hulladék,
szemét
tor|a (-an, -ua; -ii) fn 1. harc, csata,
ütközet, viadal, küzdelem, tusa;
2. verekedés, dulakodás, civakodás
tor|ata (-uan, -uau; -atah) verb 1.
harcol, küzd; ~ata vihamiehii
vastah harcol / küzd az ellenséggel; 2. verekedik, verekszik,
dulakodik, civakodik
toreador (-an, -ua; -ii) fn torreádor
tor|gu (-run, -guu; -guloi) fn 1. vásár;
kniigu~gu könyvvásár; 2. piac
torguičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
kereskedő
torgui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb kereskedik
torgu||paik|ku (-an, -kua; -koi) fn 1.
vásár; 2. piac
ťork|ata (-uan, -uau; -atah) verb
reszel, megreszel
tormozi|e (-n, -u; -tah) verb fékez,
lefékez
tormoz|u (-an, -ua; -oi) fn fék
torok|ku (-an, -kua; -koi) fn vihar
torp|u (-an, -ua; -ii) fn pisztráng
tor|rut (-guloin, -guloi) plur fn 1.
vásár; 2. piac
tort|u (-an, -ua; -ii) fn torta
torv|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn 1. trombita, kürt; 2. duda
tossarren hsz kedden
tostavu|o (-n, -u; -tah) verb kitalál
tost|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb kitalál
to|zi I (-ven, -ttu; -zii) fn igazság,
valóság, való, tény
to|zi II (-ven, -ttu; -zii) mn derék,
rendes
tozi||azi|i (-en, -edu; -eloi) fn tény
tozihi|ne (-zen, -stu; -zii) mn valódi, valóságos, igaz, igazi, tényleges, tényszerű

tovestai
tozi|ne (-zen, -stu; -zii) mn valódi,
valóságos, igaz, igazi, tényleges,
tényszerű
tozi||ol|o (-on, -uo; -oloi) fn valóság, (a) való
tozi||šeik|ku (-an, -kua; -koi) fn tény
totaľno|i (-in, -idu; -loi) mn totális, teljes
totteli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in szófogadó, engedelmes
tottumat|oi (toman, -tomua; -tomii) mn járatlan, gyakorlatlan, tapasztalatlan
tottumu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn jártasság, gyakorlottság, tapasztaltság
tottunu|h (-on, -ttu; -zii) in megszokott, szokásos
tot|tuo (-un, -tuu; -utah) verb jártasságot szerez
tougo||kuu (-n, -du; -loi) fn május
ťout|a (-an, -ua; -ii) fn 1. nagynéni; 2. néni
tovelleh hsz elfogulatlanul, pártatlanul, részrehajlás nélkül
tovelli|ne (-zen, -stu; -zii) mn 1.
biztos, biztonságos; 2. megbízható; ~ne üstävü megbízható barát / társ; 3. tisztességes; 4. való, igaz, igazi, valóságos; 5. elfogulatlan, pártatlan
tovelližu|s (-on, -ttu; -ksii) fn 1. biztonság; 2. megbízhatóság; tisztesség; 4. valóság, (a) való
toven hsz ténylegesen, tényleg, valóságosan, valóban
tovendami|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1.
teljesítés, végrehajtás, megvalósítás, elintézés; 2. megvalósulás
tovendand|u (-an, -ua; -oi) fn 1.
teljesítés, végrehajtás, megvalósítás, elintézés; 2. megvalósulás
tovend|ua (-an, -au; -etah) verb elintéz, teljesít, végrehajt, megvalósít
tovendu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
érv; 2. bizonyíték
toven||muga|ine (-zen, -stu; -zii) mn
valószínű, lehetséges
toven||nägö|ine (-zen, -stü; -zii) mn
valószínű, lehetséges; azien ~ine
lopupiätös a dolgok lehetséges
alakulása / kimenetele
tovesta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn tanú

tovestamine
tovestami|ne (-zen, -stu; -zii) fn tanúskodás
tovestand|u (-an, -ua; -oi) fn tanúskodás
tovesteh (-en, -tu; -ii) fn bizonyíték; vešši~ tárgyi bizonyíték
tovestel|la (-en, -ou; -lah) verb bizonygat
tovest|ua (-an, -au; -etah) verb bizonyít, bebizonyít
tovestu|o (-n, -u; -tah) verb beigazolódik, bebizonyosodik
tovestu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1. bizonyítás; 2. bizonyíték
tradisien||muga|ine (-zen, -stu; -zii)
mn tradicionális, hagyományos
tradisi|i (-en, -edu; -eloi) fn tradíció, hagyomány
tradisionno|i (-in, -idu; -loi) mn
tradicionális, hagyományos
tragiedelli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
tragikus
tragiediellizesti hsz tragikusan
tragiedi|i (-en, -edu; -eloi) fn tragédia
traktor (-an, -ua; -oi) fn traktor
tramvai (-n, -du; -loi) fn villamos
transformuator (-an, -ua; -oi) fn
transzformátor
trans||plantati|i (-en, -edu; -eloi)
fn transzplantáció, szervátültetés
transport|u (-an, -ua; -oi) fn fuvar,
transzport, szállítmány
trans|u (-an, -ua; -oi) fn transz, önkívület, révület
travmatolougi|i (-en, -edu; -eloi) fn
traumatológia
travmatoloug|u (-an, -ua; -oi) fn
traumatológus
treener (-an, -ua; -oi) fn edző, tréner
trening|u (-an, -ua; -oi) fn edzés,
tréning
trenirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
edz, treníroz, gyakoroltat
trepai|ja (-čen, -ččou; -jah) verb cibál, megcibál
trevouži|e (-n, -u; -tah) verb izgat,
nyugtalanít, aggaszt
triftong|u (-an, -ua; -oi) fn triftongus, hármashangzó
trigono||metrielli|ne (-zen, -stü; -zii)
mn trigonometriai, háromszögtani
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trikotuaž|u (-an, -ua; -oi) fn kötött anyag / textília
trikotuažu||so|ba (-van, -bua; -bii)
fn kötött ruha
triller|u (-an, -ua; -oi) fn thriller
trilougi|i (-en, -edu; -eloi) fn trilógia
triumf|u (-an, -ua; -oi) fn diadalmenet
trivialli|ne (-zen, -stu; -zii) mn triviális, hétköznapi
troik|ku (-an, -kua; -kii) fn 1. trojka, hármasfogat; 2. mellényes öltöny
trolleibus|su (-an, -sua; -soi) fn trolibusz, troli
tromb|u (-an, -ua; -oi) fn vérrög
troppa|ine (-zen, -stu; -zii) fn járda, gyalogút, ösvény
trop|pu (-an, -pua; -pii) fn ösvény,
gyalogút
trotuar (-an, -ua; -oi) fn járda, gyalogjáró
tru|ba (-van, -bua; -bii) fn 1. cső; 2.
kürtő, kémény; 3. kürt, trombita
trubo||provodčiek|ku (-an, -kua;
-koi) fn csőszerelő
trubo||provod|u (-an, -ua; -oi) fn
csővezeték
trupk|u (-an, -ua; -ii) fn pipa
trus|at (-oin, -oi) plur fn rövidnadrág
truusiek|at (-koin, -koi) plur fn rövidnadrág
truvan||puhtasta|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn kéményseprő
tuači (+ iness) nu helyett, helyében;
minus ~ helyettem; ruadua toizes ~ más helyett dolgozik
tuakse (+ gen) nu vmi mögé; sellän ~ a háta mögé
tuaksepäi hsz vissza, visszafelé, hátra, hátrafelé
tualiet|tu (-an, -tua; -toi) fn illemhely, toalett, vécé
tuan (+ gen) nu vmi mögött
tuandoi hsz nemrég, imént
tuando|ine (-zen, -stu; -zii) hsz iménti, előbbi
tuan||jüttü|ine (-zen, -stü; -zii) nm
ily, oly, ilyen, olyan
tuan||mo|ine (-izen, -stu; -izii) nm
ily, oly, ilyen, olyan

tukkienpezoaineh
tuanpäi hsz hátulról
tuatan rtlan mn apai, atyai
tuatindam (-an, -ua; -ii) fn mostohaapa
tuat|to I (-an, -tua; -toloi) fn apa,
atya [szülő]
Tuat|to II (-an, -tua; -toloi) fn Atya
[Isten]
tuattoloin||tuat|to (-an, -tua; -toloi)
fn ősapa
tudi|sta (-zen, -zou; -stah) verb remeg, reszket
tufli|t (-loin, -loi) plur fn 1. félcipő; 2. papucs
tu|gi (-ven, -gie; -giloi) fn támasz, tám
tugi||balki (-n, -i; -loi) fn gerenda,
cölöp
tugi||koht|u (-an, -ua; -ii) fn bázis
[hadügy] támaszpont; lendo~tu
légibázis, légitámaszpont
tuhande|s (-nden, -ttu; -nzii) szn
ezredik
tuha|t (-nden, -ttu; -nzii) szn ezer
tuhat||lugu|ine (-zen, -stu; -zii) szn
ezernyi, ezres számú
tuhj|o (-on, -uo; -oloi) fn bokor
tuhjožik|ko (-on, -kuo; -koloi) fn bozót, cserje
tuhk|u (-an, -ua; -ii) fn hamu
tuhku||ast|ii (-ien, -ettu; -ieloi) fn
hamutartó, hamutál
tuhl|ata (-uan, -uau; -atah) verb elveszteget
tuhman||nägö|ine (-zen, -stü; -zii)
mn csúf, rút
tuhm|u (-an, -ua; -ii) mn 1. csúf,
rút; 2. bárgyú, együgyű
tuhmu|s (-on, -ttu; -ksii) fn 1. csúfság, rútság; 2. bárgyúság, együgyűség
tuhu||kuu (-n, -du; -loi) fn február
tuhu|ta (-ou) verb vág a hó, kavarog a hó
tui|jata (-guan, -guau; -jatah) verb
rácsap, rávág, ráüt
tukehtut|tua (-an, -tau; -etah) verb
fojt, fojtogat, megfojt, fullaszt
tukkien||leikkuand|u (-an, -ua; -oi)
fn hajnyírás, hajvágás
tukkien||lühendänd|ü (-än, -iä; -öi)
fn hajnyírás, hajvágás
tukkien||pezo||aineh (-en, -tu; -ii) fn
sampon

tukku
tuk|ku (-an, -kua; -kii) fn 1. haj, hajszál; 2. szőr, szőrszál [emberi];
3. halom, rakás, kupac; 4. halmaz;
5. garmada
tuldu||varuaj|u (-an, -ua; -ii/-oi) mn
tűzveszélyes, gyúlékony
tulehm|o (-on, -uo; -oloi) fn tűzhely
tulemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn jövetel, érkezés, megérkezés
tulend|u (-an, -ua; -oi) fn 1. bevonulás; 2. érkezés; 3. vminek a beköszönte
tulendu||ver|äi (-iän, -iädü; -iälöi)
fn bejárat
tulen||išku (-n, -u; -loi) fn villám
tulen||karva|ine (-zen, -stu; -zii) mn
tűzvörös, tűzpiros
tulen||suami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
világítás, megvilágítás
tulen||suand|u (-an, -ua; -oi) fn világítás, megvilágítás
tul|i (-en, -du; -ii/-iloi) fn tűz; virittiä ~i tüzet gyújt; lämmitä
~leluo tűznél / tűz mellett melegszik ◊ kahten ~en välis két
tűz között
ťulieni (-n, -i; -loi) fn fóka
tulienvuon hsz jövőre
tulihi|ne (-zen, -stu; -zii) mn égő
tuli|i I (-jan, -jua; -jii/-joi) fn (a)
jövő, jövendő
tuli|i II (-en, -edu; -eloi) in 1. jövő, következő, eljövendő, elkövetkező; ~en vuon jövő évben,
jövőre; ~el nedälil jövő héten;
2. további, későbbi
tulii||ai|gu (-jan, -gua; -goi) fn (a)
jövő, jövendő
tuli||mä|gi (-in, -gie; -gilöi) fn tűzhányó, vulkán; ~in purgavumine tűzhányó / vulkán kitörése
tuli|ne (-zen, -stu; -zii) mn égő
tuli||pal|o (-on, -uo; -oloi) fn tűzvész
tuli||pez|ä (-än, -iä; -ii) fn tűztér
tul|la (-en, -ou; -lah) verb 1. jön,
megy, halad, jár; 2. kimegy, elmegy, kijön, eljön, távozik; 2.
bevonul; 3. válik vmivé, vmiből
vmivé lesz; 4. eljut
tul|o (-on, -uo; -oloi) fn bevétel, jövedelem
tulo|i (-in, -idu; -loi) fn munkabér,
bér, fizetés, kereset
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tulok|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
gyümölcsöző, termékeny
tulokselli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
gyümölcsöző, termékeny
tulokset|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn eredménytelen, sikertelen; ~oi
kiistu eredménytelen vita
tulo||miär|ü (-än, -iä; -ii) fn hozam
tulo|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1. termés; 2. eredmény, siker
ťuľpan (-an, -ua; -oi) fn tulipán
tulu|t (-on, -ttu; -zii) fn kis tűz, kis
láng
tumbočk|u (-an, -ua; -oi) fn éjjeliszekrény
tummevu|o (-n, -u; -tah) verb megsötétedik
tundemat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn ismeretlen; ~oi saldattu ismeretlen katona
tundemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn érzékelés, észlelés
tun|die (-nen, -dou; -dietah) verb érzékel, érez
tundiet|tu (-un, -tuu; -tuloi) in közismert, közkeletű
tun|do (-non, -duo; -doloi) fn 1. érzékelés; 2. érzet; 3. érzék vmihez; 4. érzelem, emóció; 5. ízlés; hieno ~do választékos ízlés;
6. ösztön
tundož|u (-an, -ua; -oi) mn jelentékeny
tundr|u (-an, -ua; -ii) fn tundra
tundu|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in érzékelhető
tundumat|oi (-toman, -tomua, -tomii) mn 1. észrevehetetlen; 2.
észrevétlen
tun|duo (-duu) verb érződik
tunget|ellakseh (-telemmos, -telehes; -ellahes) refl verb tapad, ragad, hozzátapad, hozzáragad
tungevu|o (-n, -u; -tah) verb behatol, benyomul [erőszakkal]
tung|ie (-en, -ou; -ietah) verb biztat, felbiztat, nógat
tung|iekseh (-emmos, -ehes; -ietahes) refl verb 1. bemászik, bekúszik, bebújik vmin át / keresztül; 2. benyomul, behatol; 3. felszáll [járműre]
tunneli (-n, -i; -loi) fn alagút

tuotehvirdu
tunnok|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
érzelmi, emocionális
tunnund|u (-an, -ua; -oi) fn érzékelés, észlelés
tunnu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn vminek a nyoma, ismertetőjegy
tunnus||merki (-n, -i; -löi) fn jelvény, jelkép
tunnus||san|at (-oin, -oi) fn jelszó,
jelige
tunnustami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
megismertetés, ismertetés
tunnustand|u (-an, -ua; -oi) fn ismertetés, megismertetés
tunnust|ua (-an, -au; -etah) verb
megismer, megtud
tunnustumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
1. ismerkedés, megismerkedés;
2. ismeretség
tunnustund|u (-an, -ua; -oi) fn 1.
ismerkedés, megismerkedés; 2.
ismeretség
tunnustu|o (-n, -u; -tah) verb megismerkedik
tunnustu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn ismertség, jelesség
tunnustut|tua (-an, -tau; -etah) verb
megismertet
tuohu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn gyertya
tuolloi hsz nemrég
tuomaz|et (-ien, -ii) plur fn ellátási küldemény / csomag
tuomi|ne (-zen, -stu; -zii) fn behozatal, import
tuond|u (-an, -ua; -oi) fn behozatal, import
tuondu||tavar (-an, -ua; -oi) fn importáru
tuonne hsz oda
tuonnepäi hsz oda
tuon||ver|du (-ran, -dua; -doi) nm
1. annyi; 2. ugyanannyi
tuopäi hsz onnan, onnét
tuoreh (-en, -tu; -ii) mn nedves; ~et
hallot nedves tűzifa
tuorehi|n (-man, -mua; -mii) ff mn
legfrissebb
tuore|s (-hen, -stu; -hii) mn friss,
nyers
tuot|eh (-tehen, -ehtu; -tehii) fn életmű, munkásság
tuoteh||vir|du (-ran, -dua; -doi) fn
áradat, áradás, özön, özönlés

turbei
turb|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn sűrű; ~iet kulmat sűrű szemöldök
turbiin|u (-an, -ua; -oi) fn turbina
turist|u (-an, -ua; -oi) fn turista, kiránduló
turizm|u (-an, -ua; -oi) fn 1. turizmus, idegenforgalom; 2. turistáskodás
Turkan||mua (-n, -du; -loi) fn Törökország
turki (-n, -i; -loi) fn szőrmebunda
turkila|ine I (-zen, -stu; -zii) fn török
turkila|ine II (-zen, -stu; -zii) mn 1.
török; ~ine kieli török nyelv; 2. türk
turkilaz|et (-ien, -ii) plur fn türkök
turkmien|u (-an, -ua; -oi) fn türkmén
turk|u (-an, -ua; -oi) fn török
Tursi|i (-en, -edu) fn Törökország
turut|tua (-an, -tau; -etah) verb elringat, álomba ringat
turvalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn biztonságos, veszélytelen
turvalližu|s (-on, -ttu; -ksii) fn biztonság, veszélytelenség
turv|ata (-uan, -uau; -atah) verb garantál, biztosít
turvu||paik|ku (-an, -kua; -koi) fn
menhely, menedék
tuska|ine (-zen, -stu; -zii) mn gyötrő,
kínzó
tusk|atakseh (-uammos, -uahes;
-atahes) refl verb szenved
tuskevu|o (-n, -u; -tah) verb bánkódik
tuski|ta (-čen, -ččou; -tah) verb átél,
megél, túlél, végigszenved, átvészel
tusk|u (-an, -ua; -ii) fn fájás, fájdalom; südämen ~u lelki fájdalom
tutet|tua (-an, -tau; -etah) verb remeg, reszket; ~tua vilus reszket
a hidegben
tutki|e (-n, -u; -tah) verb 1. tanulmányoz; 2. kutat
tutki|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn kutató
tutkimi|ne (-zen, -stu; -zii) fn vminek a tanulmányozása
tutkimus||kein|o (-on, -uo; -oloi)
fn eljárásmód, módszer, metódus
tutkimus||ta|ba (-van, -bua; -boi) fn
eljárásmód, módszer, metódus
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tutkind|o (-on, -uo; -oloi) fn vizsga
tutkind|u (-an, -ua; -oi) fn vminek
a tanulmányozása
tuttav|u (-an, -ua; -ii) in ismerős
tuttavumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1.
ismerkedés, megismerkedés; 2.
ismeretség
tuttavund|u (-an, -ua; -oi) fn 1. ismerkedés, megismerkedés; 2. ismeretség
tuttavu|o (-n, -u; -tah) verb megismerkedik, megismer
tuttavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn ismeretség
tuttavut|tua (-an, -tau; -etah) verb
bemutat, megismertet
ťuubiek|ku (-an, -kua; -koi) fn tubus
tuuj|a (-an, -ua; -ii) fn tuja
tuukka|i (-jan, -jua; -jii/ -joi) fn bagoly
ťuuk|ku (-an, -kua; -kii) fn bála
tuulat|tua (-an, -tau; -etah) verb rostál, szitál
tuulet|in (-timen, -indu; -timii) fn
ventillátor
tuuletus||ikkuna|ine (-zen, -stu;
-zii) fn szellőzőablak
tuul|i (-en, -du; -ii) fn szél [légmozgás]; pohjaine ~i északi szél;
vastu~i szembeszél, ellenszél;
ahavu ~i hűvös szél; ◊ seizuo
~es állja a sarat
tuuli|ne (-zen, -stu; -zii) mn szeles; ~ne siä szeles idő
tuul|ta (-ou) verb fúj a szél
ťuul|u (-an, -ua; -oi) fn tüll
tuuš|ši (-in, -šii; -šiloi) fn tustinta,
tus
tu|vva (-on, -ou; -vvah) 1. verb behoz, behord, bevisz; 2. importál;
3. szállít, elszállít, kiszállít; tuvva posilku csomagot (ki)szállít;
4. vezet, visz; 5. okoz, előidéz;
~vva pahua mieldü keserűséget
okoz; ~vva hüviä mieldü örömet okoz / idéz elő
tvori|e (-n, -u; -tah) verb teremt,
megteremt, alkot, megalkot
tühjend|iä (-än, -äü; -etäh) verb kiürít
tühje|tä (-nen, -nöü; -täh) verb kiürül, megürül
tühjiä hsz hiába, haszontalanul

tüöndüö
tühj|ü I (-än, -iä; -ii) fn 1. sületlenség, ostobaság, értelmetlenség; 2.
valótlanság
tühj|ü II (-än, -iä; -ii) mn 1. üres;
2. eredménytelen, sikertelen; ~ü
opindu sikertelen kísérlet; 3. értelmetlen, haszontalan; 4. hiábavaló; 5. sületlen, ostoba
tühjü|s (-ön, -ttü; -zii) fn 1. üresség;
2. pusztaság
tühjäh hsz hiába, haszontalanul, értelmetlenül
tühjän||päivä|ine (-zen, -stü; -zii)
mn haszontalan, semmirekellő
tük|kiä (-än, -käü; -etäh) verb ver
[szív]
tülčend|iä (-än, -äü; -etäh) verb tompít, kitompít, eltompít
tülč|ü (-än, -iä; -ii) mn 1. tompa,
életlen
tülg|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn undok, undorító, utálatos
tülgiesti hsz ezzel ellentétben, ennek ellenére
türm|ü (-än, -iä; -ii) fn börtön
türmü||huoneh (-en, -tu; -ii) fn zárka, cella, börtöncella
tüt|ti (-in, -tii; -tilöi) fn játékbaba,
báb, bábu
tütti||teatr|u (-an, -ua; -oi) fn bábszínház
tüt|tö (-ön, -tüö; -tölöi) fn lány, leány, nagyleány, nagylány
tüttö|ine (-zen, -stü; -zii) fn kislány,
leányka
tüttö||la|psi (-psen, -stu; -psii) fn
kislány, leányka, leánygyermek
tüt|är (-tären, -ärdü; -tärii) fn vkinek a leánya / lánya
tüveh (+ gen) nu -hoz,-hez,-höz,
mellé
tüves (+ gen) nu -nál, -nél, mellett
tüün|i (-en, -dü; -ii) mn nyugodt,
csendes, békés [időjárás]
tüünistü|ö (-ü) verb elül, eláll, elcsitul
tüö (teijän, teidü) plur nm ti
tüön|diä (-nän, -däü; -netäh) verb
1. kienged, elenged, kiereszt, elereszt; 2. kiküld, elküld, elirányít; 3. kivezényel
tüön|düö (-nün, -düü; -nütäh) verb
kezd, elkezd, hozzákezd

tüöndämine
tüöndämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn kiküldés, kirendelés, kivezénylés
tüön|dö (-nön, -düö; -ölöi) fn elküldés, feladás
tüönnänd|ü (-än, -iä; -öi) fn száműzés, száműzetés
tüönüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb szervez, megszervez
tüönänd|ü (-än, -iä; -öi) fn irányítás, elirányítás, kiküldés, kirendelés, kivezénylés
täčm|ü (-än, -iä; -ii) fn folt
tägälä|ine (-zen, -stü; -zii) mn itteni
täh I hsz itt
täh II (+ gen) nu 1. következtében; 2. tekintettel vmire; 3. vmi
miatt, vmiért
tähk|ü (-än, -iä; -ii) fn kalász
tähte (+ gen) nu miatt
täht|ätä (-iän, -iäü; -ätäh) verb megcéloz
tälleh nm így, úgy, ilyen módon,
olyan módon
tä|mä I (-män, -dä) mn (az) adott,
(a) jelen; ~l hetkel az adott percben / pillanatban; ~s tapahtukses az adott / a jelen esetben
tämä II (tämän, tädä) nm ez
tämän||jüttü|ine (-zen, -stü; -zii)
nm ily, oly, ilyen, olyan
tämän||mo|ine (-izen, -stu; -izii) nm
ily, oly, ilyen, olyan
tämän||päivä|ine (-zen, -stü; -zii)
mn mai
tämän||ver|du (-ran, -dua; -doi) nm
1. ennyi, annyi; 2. ugyanennyi,
ugyanannyi
tänne hsz ide
tänäpäi hsz ma
tänävuon hsz idén
täpüt|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
1. megvereget, összeütöget; 2.
tapsol
täpüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb 1.
megvereget, összeütöget; 2. tapsol
tärg|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn fontos, jelentős
tärgevü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn fontosság, jelentőség; küzümüksen
~s a kérdés fontossága / jelentősége
tärk|ü (-än, -iä; -ii) mn fontos, jelentős
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tärähtü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn lökés
täs I hsz itt
täs II msz íme, ím, lám
täspäi hsz innen, innét
tässäh hsz 1. mostanáig, eleddig,
mindeddig, mindezideig; 2. még
mindig
tävvelleh hsz maximálisan, legteljesebben
tävvelli|ne (-zen, -stü; -zii) mn teljes
tävvellizesti hsz teljesen, teljességgel, tökéletesen
tävvelližü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn tökéletesség, teljesség
tävvend|iä (-än, -äü; -etäh) verb kiegészít, pótol, kipótol
tävvendü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn kiegészítés, pótlás
täüdüü hsz elég, eléggé
tä|üdüö (-vvün, -üdüü; -vvütäh)
verb 1. hozzáér, érint, megérint;
2. elegendő, futja rá
tä|üzi (-vven, -üttü; -üzii) mn egész,
teljes
täüzi||hoi|do (-jon, -duo; -doloi) fn
teljes ellátás, koszt és kvártély
täüzi||igä|ine I (-zen, -stü; -zii) fn
felnőtt
täüzi||igä|ine II (-zen, -stü; -zii) mn
felnőtt
täüzin hsz abszolút, teljesen, egészen
täütet|tü (-ün, -tüü; -tülöi) in töltött [főzés, sütés]
täüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb 1. végrehajt, kivitelez, teljesít; ~tiä käskü teljesíti a megbízatást; 2. kiegészít, pótol, kipótol, feltölt; 3.
tölt, megtölt [ételfajtát]; 4. telerak, teletöm, telezsúfol; 5. teletölt, megtölt; 6. felszerel
täüt|tüö (-ün, -tüü; -ütäh) verb megtelik
täüttämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn végrehajtás, kivitelezés, teljesítés;
pluanan ~ne a terv teljesítése
täütänd|ü (-än, -iä; -öi) fn kivitelezés, végrehajtás, teljesítés
töhläk|kö (-ön, -küö; -kölöi) mn
hanyag, nemtörődöm, gondatlan, lompos
töhl|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn tökfilkó,
mafla

ukkailla
töll|ötä (-üön, -üöü; -ötäh) verb elpusztul, kimúlik, megdöglik
töngi|e (-n, -ü; -täh) verb áskál, vájkál, turkál, kaparászik
törčöt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb kinyúlik vhonnan, kiszögell, kiemelkedik
törröt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb kinyúlik vhonnan, kiszögell, kiemelkedik
töük|ätä (-kiän, -kiäü; -ätäh) verb
lök, meglök, ellök, fellök, taszít,
eltaszít, megtaszít

U
ua|du (-vun, -duu; -duloi) fn pokol
ual|do (-lon, -duo; -doloi) fn hullám
ualdoilemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
hullámzás
ualdoil|la (-en, -ou; -lah) verb hullámzik
ualdoilu (-n, -u; -loi) fn hullámzás
uar|rеh (-dehen, -rehtu; -dehii) fn
kincs
uavun rtlan mn pokoli
ubitk|u (-an, -ua; -oi) fn veszteség,
kár
uborno|i (-in, -idu; -loi) fn illemhely, toalett, vécé
udu (uvun, uduu; uduloi) fn köd
uǯv|e (-ien, -iedu; -ieloi) fn dér, zúzmara
uhkaht|uakseh (-ammos, - ahes; -etahes) refl verb huppan
uidelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn úszás
uidelend|u (-an, -ua; -oi) fn úszás
ui|dua (-jan, -dau; -jetah) verb úszik
ui|jella (-delen, -delou; -jellah) verb
úszik, úszkál
uindu||allik|ko (-on, -kuo; -koloi) fn
úszómedence, medence [úszó]
uin|ota (-uon, -uou; -otah) verb 1.
alszik; 2. elalszik
uit|tua (-an, -tau; -etah) verb úsztat; ~tua heboloi lovakat úsztat
uj|o (-on, -uo; -oloi) mn határozatlan, bizonytalan
uk|ata (-kuan, -kua; -atah) verb megcsókol
ukkail|la (-en, -ou; -lah) verb csókol, megcsókol

ukkaillakseh
ukkail|lakseh (-emmos, -ehes; -lahes) refl verb csókolózik
ukkav|o (-on, -uo; -oloi) fn csók
uk|ko (-on, -kuo; -koloi) fn 1. férj;
2. férfi
ukon||ilm|u (-an, -ua; -oi) fn vihar,
zivatar
ukon||kuar|i (-en, -du; -iloi) fn szivárvány
ukon||vem|mel (-belen, -meldü; -belii) fn szivárvány
ukrainan rtlan mn 1. ukrajnai; 2.
ukrán; ~ kieli ukrán nyelv
ukrains|u (-an, -ua; -oi) fn ukrán
Ukrain|u (-an, -ua; -oi) fn Ukrajna
ukrop|pu (-an, -pua; -poi) fn kapor
uksen||vardoičči|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn portás
uks|i (-en, -tu; -ii) fn 1. ajtó; 2. kijárat, bejárat
uksus|su (-an, -sua; -soi) fn ecet
ukuaz|u (-an, -ua; -oi) fn parancs,
rendelet, ukáz
ukuol|u (-an, -ua; -oi) fn injekció,
befecskendezés
ulgo||- et külső, kül||ulgo||atlietiek|ku (-an, -kua; -koi)
fn könnyűatlétika
ulgo||atliet|tu (-an, -tua; -toi) fn
könnyűatléta
ulgo||mua (-n, -du; -loi) fn külföld
ulgo||muala|ine (-zen, -stu; -zii) mn
külföldi
ulgo||muale||muut|to (-on, -tuo;
-toloi) fn bevándorlás
ulgo||mua|t (-loin, -loi) plur fn külföld
ulgon hsz kívül, kint
ulgona|ine (-zen, -stu; -zii) mn külső, kül||ulgonpäi hsz kívülről, kintről
ulgo||nä|gö (-vön, -güö; -gölöi) fn
külalak
ulgo||puolel (+ gen) nu vmin kívül; koin ~ (a) házon kívül
ulgo||puolelpäi hsz kívülről, kintről
ulgo||puoli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
külső, kül||uli|sta (-zen, -zou; -stah) verb vonyít, üvölt
uľtimuatum (-an, -ua; -oi) fn ultimátum; ezittiä ~ ultimátumot ad
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ulv|uo (-on, -ou; -otah) verb süvölt
umbevu|o (-n, -u; -tah) verb lezáródik, lecsukódik
umbi||kuj|o (-on, -uo; -oloi) fn zsákutca
umbina|ine (-zen, -stu; -zii) mn zárt,
tömör
umbi||pim|ei (-ien, -iedü; -ielöi) fn
sötétség, sötét
umbi||rago||konsonant|u (-an, -ua;
-oi) fn affrikáta
umbi||šuolen||tulehtu|s (-ksen; -stu;
-ksii) fn vakbélgyulladás
umbi||šuol|i (-en, -du; -ii) fn vakbél, féregnyúlvány
umbiv|o (-on, -uo; -oloi) fn ampulla
ummak|ko (-on, -kuo; -koloi) fn köd
um|mata (-buan, -buau; -matah) verb
becsuk, lezár
ummist|ua (-an, -au; etah) verb becsuk, lezár; ~ua silmät becsukja, lezárja a szemét
unet|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn
álmatlan; ~oi üö álmatlan éjszaka
un|i (-en, -du; -ii) fn álom, álomkép;
nähta ~du álmot lát, álmodik
unifikati|i (-en, -edu; -eloi) fn egységesítés
unifisiirui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
egységesít
univermuag|u (-an, -ua; -oi) fn áruház
universitietan rtlan mn egyetemi
universitiet|tu (-an, -tua; -toi) fn
egyetem
universualli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
univerzális, egyetemes
unohtel|lakseh (-emmos, -ehes; -lahes) refl verb megfeledkezik magáról
unohtet|tu (-un, -tuu; -tuloi) in elfelejtett
unoht|ua (-an, -au; -etah) verb elfelejt, elfeledkezik
unoht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb eszméletét veszti
unohtumat|oi (-toman, -tomua;
-tomii) fn felejthetetlen
unohtunnu|h (-on, -ttu; -zii) in elfelejtett
unohtu|o (-n, -u; -tah) verb felejt
uor|u (-an, -ua; -ii) fn kötél, zsineg,
zsinór; soba~u ruhaszárító kötél

uskolližus
up|ota (-puon, -puou; -otah) verb belesüpped
upot|tua (-an, -tau; -etah) verb elönt, eláraszt
ur|ai (-uan, -uadu; -ualoi) fn tökfilkó, bolond
urak|ku (-an, -kua; -koi) fn vállalkozás
uravunnu|h (-on, -ttu; -zii) in veszett; ~h koiru veszett kutya
uravu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn veszettség
ur|bu (-van, -bua; -bii) fn barka
urhak|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
férfias, bátor
urhakkahu|s (-on, -ttu; -ksii) fn férfiasság, bátorság
urhak|ko (-on, -kuo; -koloi) mn bátor, vitéz, férfias
urholli|ne (-zen, -stu; -zii) mn hősi; ~ne tego hősi tett
urho||mie|s (-hen, -stü; -hii) fn hős
urho||te|go (-von, -guo; -goloi) fn
hőstett
uŕk|u (-an, -ua; -oi) fn vállalkozás
urok|ku (-an, -kua; -koi) fn tanóra, óra
urostel|la (-en, -ou; -lah) verb vigasztal, megvigasztal
urost|ua (-an, -au; -etah) verb vigasztal, megvigasztal
urostu|o (-n, -u; -tah) verb vigasztalódik, megvigasztalódik
uskald|ua (-an, -au; -etah) verb ígér,
megígér, ígéretet tesz
uskaldu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn ígéret
uskalm|o (-on, -uo; -oloi) fn ígéret
usk|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. hit, hitvallás ◊ ~o omih vägih saját erejébe vetett teljes hittel; 2. hűség;
3. remény
uskoit|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb biztosít vmiről
uskoit|tua (-an, -tau; -etah) verb
meggyőz
uskojen hsz híven, hűen, hűségesen
uskolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn hű,
hűséges
uskollizesti hsz híven, hűen, hűségesen
uskolližu|s (-on, -ttu; -ksii) fn hűség, hűségesség

uskomatoi
uskomat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn hihetetlen, valószínűtlen
uskomattomu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
bizalmatlanság
uskond|o (-on, -uo; -oloi) fn vallás
uskond|u (-an, -ua; -oi) fn hit, hitvallás; Jumalah ~u istenhit, Istenben való hit, Istenbe vetett hit
uskottav|u (-an, -ua; -ii) mn bizalmas, bizalmi; ~zet välit bizalmas viszonyok
uskotu|s (-ksen, -stu; -ksi) fn meggyőzés
usk|uo (-on, -ou; -otah) verb 1. hisz,
elhisz; ~uo sanah hitelt ad a szavának; en ~o sidä ezt (én) nem
hiszem; ~uo Jumalua hisz Istenben; 2. megbízik vkiben / vmiben; 3. remél, reménykedik
ustit|tua (-an, -tau; -etah) verb horgászik
ustuav|u (-an, -ua; -oi) fn szabályzat
uťug|u (-an, -ua; -oi) fn vasaló
uťuuži|e (-n, -u; -tah) verb vasal,
kivasal
uu|buo (-vun, -buu; -vutah) verb
kínlódik, gyötrődik
uudi|ne (-zen, -stu; -zii) fn hír, újság [híranyag], újdonság
uulič|ču (-an, -čua; -čoi) fn utca
uumak|ko (-on, -kuo; -koloi) mn
komor, mogorva
uuzi (uvven, uuttu; uuzii) mn 1. új;
Uvven vuvvenke! (Boldog) új
évet! Uuzi Sana Újszövetség,
Új Testamentum; 2. újszerű, modern
uuzi||kuu (-n, -du; -loi) fn újhold
uuvut|tua (-an, -tau; -etah) verb kínoz, gyötör
uvven||aiga|ine (-zen, -stu; -zii) mn
modern, korszerű
uvven||keksi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
in 1. alkotó, teremtő; 2. alkotói
uvven||keksimi|ne (-zen, -stü; -zii)
fn alkotás, megalkotás, teremtés,
megteremtés
uvven||luadi|i I (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn alkotó
uvven||luadi|i II (-jan, -jua; -jii/
-joi) in 1. alkotó, teremtő; 2. alkotói

191
uvvessah hsz újra, újból, ismét, megint
uvvikka|ine (-zen, -stu; -zii) mn új
uvvis||mua (-n, -du; -loi) fn szűzföld
uvvista|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn újító
uvvistamine (-zen, -stu; -zii) fn újjászervezés, megújítás, felújítás
uvvistand|u (-an, -ua; -oi) fn újjászervezés, megújítás, felújítás
uvvist|ua (-an, -au; -etah) verb újít,
megújít, reformál, megreformál
uvvistumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn átváltoztatás, átalakítás
uvvistund|u (-an, -ua; -oi) fn átváltoztatás, átalakítás
uvvistu|o (-n, -u; -tah) verb átváltoztat, átalakít
uvvistu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn újítás, megújítás, reform
uvvistus||poliitiek|ku (-an, -kua; -koi)
fn reformpolitika, peresztrojka

V
vabi|sta (-zen, -zou; -stah) verb remeg, reszket
vač|ču (-an, -čua; -čoi) fn 1. has; 2.
gyomor
vačču||ta|udi (-vvin, -udii; -udiloi)
fn gyomorhurut
vadi (-n, -i; -loi) fn fatál
vadv|atakseh (-uammos, -uahes; -atahes) refl verb hempereg, dobálja magát, hánykolódik
vagav|u (-an, -ua; -ii) in 1. mértéktartó; 2. tartózkodó
vagavu|o (-n, -u; -tah) verb megszelidül, lecsendesedik, lenyugszik, meghunyászkodik
vagavut|tua (-an, -tau; -etah) verb
lecsendesít, lenyugtat, megszelídít
va|go (-von, -guo; -goloi) fn 1. veteményes; 2. virágágy; 3. barázda; ajua / ajella ~vot barázdát
vág / tör
vago|i (-in, -idu; -loi) fn málna
vagoil|la (-en, -ou; -lah) verb barázdál
vagon (-an, -ua; -oi) fn vagon
vagonan||hoida|i (-jan, -ua; -jii/-joi)
fn kocsikísérő [vasút]

vaihtellakseh
vahing|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. baj,
szerencsétlenség; 2. kár, veszteség; 3. kellemetlenség
vahingolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
káros, ártó
vahnan||aiga|ine (-zen, -stu; -zii)
mn régi, hajdani, ősi, ó, ódon
vahna|ta (-nen, -nou; -tah) verb
öregszik, megöregszik, elöregszik
vahnembahi|ne I (-zen, -stu; -zii)
fn felnőtt
vahnembahi|ne II (-zen, -stu; -zii)
mn felnőtt
vahnemb|at (-ien, -ii) plur fn szülők
vahnemb|i (-an, -ua; -ii) kf mn öregebb, idősebb, idősb
vahnend|ua (-an, -au; -etah) verb
öregít, megöregít
vahne|ta (-nen, -nou; -tah) verb
öregszik, megöregszik, elöregszik
vahni|n (-man, -mua; -mii) ff mn 1.
lényegi, lényeges; 2. legfőbb, fő-;
~n douhturi főorvos; ~n inženieru főmérnök
vahnoin||ko|di (-in, -dii; -diloi) fn
idősotthon
vahn|u (-an, -ua; -oi) mn ősi, régi,
hajdani; vahnat tavat ősi szokás(ok)
vahnu|s (-on, -ttu; -zii) fn öregség
vai I ksz vagy
vai II msz csupán, csak
vaibunu|h (-on, -ttu; -zii) in elcsigázott, meggyötört
vai|buo (-vun, -buu; -vutah) verb
kínlódik, gyötrődik
vaig|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn nehéz, súlyos [átv]
vaigevuks|et (-ien, -ii) plur fn súly,
teher
vaigevu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
nehézség; 2. bonyodalom, komplikáció
vaihtami|ne (-zen, -stu; -zii) fn cserélés, csere
vaihtand|u (-an, -ua; -oi) fn cserélés, csere
vaihtel|la (-en, -ou; -lah) verb váltogat, felcserél, cserél
vaihtel|lakseh (-emmos, -ehes; -lahes) refl verb 1. ingadozik, váltakozik; ilmu ~ehes ingadozik a
hőmérséklet; 2. ragozódik

vaihtelu
vaihtelu (-n, -u; -loi) fn váltakozás,
cserélődés; üön da päivän ~ éjszaka és nappal váltakozása
vaihtelu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn változékonyság
vaiht|o (-on, -uo; -oloi) fn cserélés, csere
vaihto||valličukselli|ne (-zen, -stu;
-zii) mn alternatív
vaihto||valliču|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn alternatíva
vaihto||variant|u (-an, -ua; -oi) fn
alternatíva
vaiht|ua (-an, -au; -etah) verb 1.
cserél, kicserél, lecserél; 2. pótol,
helyettesít; 3. változtat, megváltoztat, módosít, átalakít
vaiht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb 1. cserél, kicserél, lecserél; 2. változik, megváltozik
vaihtumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn váltás, változás
vaihtund|u (-an, -ua; -oi) fn váltás, változás
vaihtu|o (-n, -u; -tah) verb változik,
megváltozik, módosul, átalakul
vaikastu|o (-n, -u; -tah) verb elnémul, elhallgat, megnémul
vaikka|ine (-zen, -stu; -zii) mn hallgatag, szófukar
vaikkani||olend|u (-an, -ua; -oi) fn
hallgatás, csendben maradás
vaikkani||oli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in hallgatag, szófukar
vaikkani||ol|o (-on, -uo; -oloi) fn
hallgatás, csendben maradás
vaik|ko (-on, -kuo; -koloi) fn fülzsír
vaik|ku (-un, -kuu; -kuloi) fn fülzsír
vaiku msz csupán, csak
vaikut|tua (-an, -tau; -etah) verb
befolyásol, hatást gyakorol vkire / vmire
vaikutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn befolyás, ráhatás, behatás, hatás
vainu (-n, -u; -loi) fn 1. szimat; 2.
ösztön
vainu|ta (-on, -ou; -tah) verb szimatol, kiszimatol
vaiva|ine (-zen, -stu; -zii) mn 1. bánatos, bús, szomorú; 2. szánalmas, szánalomra méltó; 3. kínzó,
fájó, gyötrő
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vaiv|ata (-uan, -uau; -atah) verb 1.
zavar, háborgat; 2. elcsigáz, meggyötör
vaiv|atakseh (-uammos, -uahes; -atahes) refl verb vesződik, kínlódik
vaivavu|o (-n, -u; -tah) verb kínlódik, gyötrődik, elgyötrődik
vaiv|u (-an, -ua; -oi) fn fájás, fájdalom
vaj|ai I (-uan, -uadu, -ualoi) mn elégtelen, nem elegendő
vajai II (+part) prep nélkül
vajat|tua (-an, -tau; -etah) verb átszivárog, átfolyik
vajavu|s (-on, -ttu; -ksii) fn deficit,
veszteség
vaj|ota (-uon, -uou; -otah) verb belesüpped
vajualli|ne (-zen, -stu; -zii) mn deficites, veszteséges; ~ne bjuǯiettu
deficites költségvetés / büdzsé
vakka|ine (-zen, -stu; -zii) fn doboz
vakki rtlan mn ismeretlen
vakki||luadu|ine (-zen, -stu; -zii)
mn szokatlan, nem megszokott
vakkina|ine (-zen, -stu; -zii) mn ismeretlen
vakust|ua (-an, -au; -etah) verb utasít, elrendel, rendelkezik
vakustu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn utasítás, rendelkezés
valatand|at (-oin, -oi) plur fn keresztelő
valat|ti (-in, -tii; -tiloi) fn zuhany, tus
valat|tua (-an, -tau; -etah) verb keresztel, megkeresztel
valat|tuakseh (-ammos, -tahes; -etahes) refl verb keresztelkedik,
megkeresztelkedik
valavu|o (-n, -u; -tah) verb leönti
magát, lelocsolja magát
valdiv|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. állam, államhatalom; 2. uralom, hatalom
valdivolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn állami
valdivon rtlan mn állami
valdivon||merki (-n, -i; -löi) fn államcímer
val|du (-lan, -dua; -doi) fn hatalom,
piästä ~dah hatalomra jut; olla
~las hatalmon van; valdivo~du
államhatalom

valgeiviinu
valduami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
gyarmatosítás
valdu||istui|n (-men, -ndu; -mii) fn
trón, trónszék
valdu||kun|du (-nan, -dua; -dii) fn
1. állam, államhatalom; ~nan
piämies államfő; 2. uralom, hatalom
valdu||kunnalli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn állami
valdu||kunnan rtlan mn állami
valdu||mer|i (-en, -dü; -ilöi) fn óceán
valdu||suon|i (-en, -du, -ii) fn 1.
aorta; 2. artéria
valeh I (-en, -tu; -ii) fn hazugság;
huigietoi ~ arcátlan hazugság
valeh II (-en, -tu; -ii) mn hamis,
ál||-; ~ viesti álhír
valehelli|ne (-zen, -stu; -zii) mn hamis, ál||valeh||hom|mu (-an, -mua; -mii) fn
mesterkedés, machináció
valeh||kaup|pu (-an, -pua; -poi) fn
mesterkedés, machináció
valeh||kuv|a (-an, -ua; -ii) fn illúzió, ábrándkép
valehtel|la (-en, -ou; -lah) verb hazudik
valehti|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn csaló
valelemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn locsolás, meglocsolás, öntözés, megöntözés
valelend|u (-an, -ua; -oi) fn locsolás, meglocsolás, öntözés, megöntözés
valel|la (-en, -ou; -lah) verb leönt,
lelocsol, meglocsol, locsol, öntöz,
megöntöz
valelu (-n, -u; -loi) fn locsolás, meglocsolás, öntözés, megöntözés
valelu||rengi (-n, -i; -löi) fn öntözőkanna
valg|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn 1.
fehér; 2. sápadt, halvány; 3. világos
valgei||lei|bü (-vän, -biä; -bii) fn fehérkenyér, cipó
valgei||piä (-n, -dü; -löi) fn szőke
valgei||veri|ne (-zen, -stü; -zii) mn
szőke
valgei||viin|u (-an, -ua; -oi) fn vodka, pálinka

valgijaine
valgija|ine (-zen, -stu; -zii) fn fehérje
val|go (-lon, -guo; -goloi) fn világos, világosság
valgo||veńala|ine I (-zen, -stu; -zii)
fn fehérorosz, belorusz
valgo||veńala|ine II (-zen, -stu; -zii)
mn 1. fehéroroszországi, belorussziai; 2. fehérorosz, belorusz
vaľľahuks|et (-ien, -ii) plur fn lószerszám
vallan||kumovukselli|ne (-zen, -stu;
-zii) mn forradalmi
vallan||kumovu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn forradalom
vaľľast|ua (-an, -au; -etah) verb befog; ~ua hebo delegäh befogja
a lovat a szekérbe
val|lata (-duan, -duau; -latah) verb
leigáz, meghódít; ~lata mua országot leigáz /meghódít
val|leta (-genen, -genou; -letah)
verb 1. megfehéredik, kifehéredik; 2. elsápad, elhalványodik, elfehéredik
valliččemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn választás, kiválasztás, megválasztás
valličči|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn szavazó, választó
valličend|u (-an, -ua; -oi) fn választás, megválasztás, kiválasztás
valliču|s (-ksen, -stu; -ksii) zii) fn
1. választás, kiválasztás; 2. választék; suuri ~s nagy választék
valličus||bumuag|u (-an, -ua; -oi)
fn szavazólap, választócédula
valli|ta (-čen, -ččou; -tah) verb 1.
választ, kiválaszt; 2. megválaszt;
3. elválaszt; 4. kiküld, delegál
vallit|tu I (-un, -tuu; -tuloi) fn küldött, delegátus
vallit|tu II (-un, -tuu; -tuloi) in 1.
választott, megválasztott; 2. válogatott
vallit|ut (-tuloin, -tuloi) plur fn küldöttség, delegáció
valloittami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
meghódítás, leigázás
valloit|tua (-an, -tau; -etah) verb rohamoz, megrohamoz
valloitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
meghódítás, leigázás; 2. roham,
rohamozás, lerohanás
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val|lota (-guon, -guou; -lotah) verb
megfehéredik, kifehéredik
vallot|tua (-an, -tau; -etah) verb fehérlik
valm|is (-ehen, -istu; -ehii) mn 1. felkészült; 2. kész
valmis||oz|a (-an, -ua; -ii) fn blokk
[volumen], tömb
valmista|i (-jan, -jua; -jii/joi) fn
edző, tréner
valmistami|ne (-zen, -stu; -zii) fn 1.
elkészítés; 2. kibocsátása terméknek
valmistand|u (-an, -ua; -oi) fn 1. elkészítés; 2. kibocsátása terméknek
valmisteh (-en, -tu; -ii) fn készítés,
előállítás, gyártás
valmist|ua (-an, -au; -etah) verb 1.
kibocsát, forgalomba hoz; 2.
termel, gyárt, legyárt; 3. készít,
elkészít, csinál, megcsinál; 4.
főz, megfőz; 5. edz, treníroz
valmist|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb készül, felkészül,
előkészül, készülődik
valmistumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
előkészület
valmistund|u (-an, -ua; -oi) fn előkészület
valmistu|o (-n, -u; -tah) verb készül, felkészül, előkészül, készülődik
valmistu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
elkészítés; 2. kibocsátása terméknek; 3. edzés [sport]
valpahan||sini|ne (-zen, -stü; -zii)
mn égszínkék, világoskék
vaľsi (-n, -i; -loi) fn keringő
val|ua (-an, -au; -etah) verb 1. tölt,
önt; 2. beletölt, beleönt, beönt, betölt vhová; 3. önt, kiönt [fémet,
viaszt]
val|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes)
refl verb leönti magát, lelocsolja magát
valu|o (-n, -u; -tah) verb 1. folyik,
múlik; 2. ömlik, árad, beömlik,
beárad, elömlik, folyik, befolyik,
elfolyik, kiöntődik; 3. hullik, kihullik [szőr]
valut|tua (-an, -tau; -etah) verb önt,
tölt

vardoiččii
vaľuut|tu (-an, -tua; -toi) fn valuta;
ulgomuan~tu külföldi valuta
vaľuuttu||kurs|u (-an, -ua; -oi) fn
valutaárfolyam
valvo|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn felügyelő
valvomi|ne (-zen, -stu; -zii) fn felügyelés, felügyelet
valvond|u (-an, -ua; -oi) fn 1. felügyelet [tevékenység]; 2. felügyelet [szervezet]
vangiču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn fogság
vaniili (-n, -i; -loi) fn vanília
vann|u (-an, -ua; -oi) fn kád, fürdőkád
vara||- I et al||-, helyettes
var|a II (-an, -ua; -oi) fn 1. készlet; 2. tartalék
varač|ču (-un, -čuu; -čuloi) fn gyáva
varait|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb megijeszt, megrémiszt
varait|tua (-an, -tau; -etah) verb fenyeget, megfenyeget, fenyegetőzik
varaitu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn fenyegetés, fenyegetőzés
varast|o (-on, -uo; -oloi) fn raktár,
lerakat
var|at (-oin, -oi) plur fn részvény
var|ata I (-uan, -uau; -atah) verb
előkészít, készenlétbe helyez
var|ata II (-uan, -uau; -atah) verb
fél vmitől / vkitől
varat|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn nyomorúságos, szűkölködő
varattav|u (-an, -ua; -ii) in veszélyes, veszedelmes
varav|o (-on, -uo; -oloi) fn veszély,
veszedelem
varavu|o (-n, -u; -tah) verb rémüldözik, ijedezik
varavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn félelem, félés, rettegés
vara||vä|gi (-in, -gie; -gilöi) fn tartalék
varčo|i (-in, -idu; -loi) fn sóska
vardal|o (-on, -uo; -oloi) fn szótő, tő
vardoiččemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
1. védekezés, védelem; 2. megőrzés, őrzés
vardoičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn 1.
őr, őrszem; 2. vminek az őrzője

vardoičendu
vardoičend|u (-an, -ua; -oi) fn 1. védekezés, védelem; 2. megőrzés,
őrzés; 3. felügyelet
vardoiču|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
védekezés, védelem; 2. őrség
vardoičus||butk|u (-an, -ua; -ii) fn
őrház(ikó), őrbódé
vardoičus||jouk|ko (-on, -kuo; -koloi) fn őrség, őrcsapat
vardoičus||koht|u (-an, -ua; -ii) fn
őrállás, őrhely
vardoičus||paik|ku (-an, -kua; -koi)
fn őrállás, őrhely
vardoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb 1.
őriz, óv, véd; 2. őrködik, virraszt
vardoi|jakseh (-čemmos, -ččehes;
-jahes) refl verb védekezik, védi magát, megvédi magát
vareńń|u (-an, -ua; -oi) fn főzés
variant|u (-an, -ua; -oi) fn változat, variáns
varjetee (-n, -du; -loi) fn varieté
varmah msz bizonyára, biztosan,
valószínűleg
varmasti hsz feltétlenül, biztosan
varm|u (-an, -ua; -oi) mn 1. biztos,
elkerülhetetlen; ~u surmu biztos halál; 2. megbízható
varmu|s (-on, -ttu; -ksii) fn 1. biztonság; 2. megbízhatóság
varo|i (-in, -idu; -loi) fn varjú
varoitus||signual|u (-an, -ua; -oi)
fn figyelmeztetés, vészjelzés
varoitus||viesti (-n, -i; -löi) fn figyelmeztetés, vészjelzés
varova|ine (-zen, -stu; -zii) mn óvatos, elővigyázatos
var|ras (-gahan, -rastu; -gahii) fn tolvaj
varrasta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn tolvaj
varrastel|la (-en, -ou; -lah) verb lop,
ellop; älä ~e! ne lopj!
varrast|ua (-an, -au; -etah) verb lop,
ellop
var|zi (-ren, -tu; -zii) fn nyél, markolat
varte (+ illat) nu részére, számára,
-nak, -nek
varuamat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn biztonságos, veszélytelen
varuamattomu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
biztonság, veszélytelenség
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varustami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
felfegyverzés, felszerelkezés
varustand|u (-an, -ua; -oi) fn felfegyverzés
varust|ua (-an, -au; -etah) verb 1. készít, elkészít, csinál, megcsinál;
2. előkészít, készenlétbe helyez;
3. főz, megfőz
varust|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb készül, felkészül,
előkészül, készülődik
varustumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
felfegyverkezés
varustund|u (-an, -ua; -oi) fn felfegyverkezés
varustu|o (-n, -u; -tah) verb készül, felkészül, előkészül, készülődik
varustu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
felfegyverzés; 2. felfegyverkezés
var|vas (-bahan, -vastu; -bahii) fn
lábujj, ujj
vask|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn réz
vaski|ne (-zen, -stu; -zii) mn rézből való, rézből készült, réz||vastah I hsz szembe, szemben
vastah II (+ gen) nu vminek ellenére
vastah||mieles||piend|ü (-än, -iä; -ii)
fn viszonzott érzelem / szerelem
vastah||nouzi|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn lázadó, zendülő, felkelő
vastah||nouzu (-n, -u; -loi) fn felkelés, lázadás
vastah||otand|u (-an, -ua; -oi) fn fogadása vkinek
vastah||ottami|ne (-zen, -stu; -zii)
fn fogadása vkinek
vastah||ot|to (-on, -tuo; -toloi) fn fogadása vkinek
vastah||otto||perti (-n, -i; -löi) fn
fogadószoba, fogadóterem, várószoba
vastah||pan|o (-on, -uo; -oloi) fn
bojkott
vastai hsz kölcsönösen; auttua ~
kölcsönösen segít
vasta|ine (-zen, -stu; -zii) mn ellentétes, ellenkező
vastakka|ine (-zen, -stu; -zii) mn
kölcsönös, kétoldalú, viszonos
vastakkahu|s (-on, -ttu; -ksii) fn kölcsönösség, viszonosság

vastuolližus
vastal (+ gen) prep vmivel szemben, átellenben
vastale (+ gen) prep vmivel szembe, vmi ellen
vastalpäi I hsz szemben, szemközt,
átellenben
vastalpäi II (+ gen) prep vmivel
szemben, vmivel átellenben
vast|ata (-uan, -uau; -atah) verb 1.
felel, válaszol; 2. találkozik
vastavumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn találkozás, találkozó
vastavund|u (-an, -ua; -oi) fn találkozás, találkozó
vastavu|o (-n, -u; -tah) verb találkozik
vastavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
válasz, felelet; 2. találkozás, találkozó
vaste I msz csupán, csak
vaste II (+ part) nu 1. -nál,-nél; 2.
az előestéjén vminek; uttu vuottu ~ szilveszter este; 3. felé, -nak,
-nek, irányába
vaste||sua|du (-vun, -duu; -duloi) fn
újszülött
vastineh (-en, -tu; -ii) fn pótlás
vast|u (-an, -ua; -oi) fn seprű, söprű
vastu||kai|gu (-jun, -guu; -guloi) fn
visszhang
vastukarai I hsz fordítva
vastukarai II msz ellenkezőleg
vastukavai I hsz fordítva
vastukavai II msz ellenkezőleg
vastu||kava|ine (-zen, -stu; -zii) mn
önfejű, konok, makacs, csökönyös, ellenálló
vastu||kohta|ine (-zen, -stu; -zii) mn
ellentétes
vastu||koht|u (-an, -ua; -ii) fn ellentét, kontraszt
vastu||mielen||ozutu|s (-ksen, -stu;
-ksii) fn tiltakozás, protestálás
vastu||miel|i (-en, -dü; -ii) fn ellenvélemény, ellenvetés, ellenkezés
vastu||mieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
kellemetlenkedő, ellenvető
vastu||mielizesti hsz ezzel ellentétben, ennek ellenére
vastuolli|ne (-zen, -stu; -zii) mn kötelességtudó, felelősségteljes
vastuolližu|s (-on, -ttu; -ksii) fn felelősség

vastuonalaine
vastuon||ala|ine (-zen, -stu; -zii) mn
kötelességtudó, felelősségteljes
vastu||rindah||nouzu (-n, -u; -loi)
fn kihívás [sport, párbaj]
vastu|s (-on, -ttu; -zii) fn felelősség
vastus||san|a (-an, -ua; -oi) fn ellentmondás
vastusta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn 1.
ellenfél; 2. opponens
vastustai||jouk|ko (-on, -kuo; -koloi) fn ellenzék; parluamentan
~ko parlamenti ellenzék
vastustamat|oi (-toman, -tomua;
-tomii) mn legyőzhetetlen, leküzdhetetlen
vastustami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
ellenállás, ellenszegülés
vastustand|u (-an, -ua; -oi) fn ellenállás, ellenszegülés
vastust|ua (-an, -au; -etah) verb
ellenkezik, ellentmond, ellenvetést tesz
vastustu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn ellenvetés, ellentmondás, ellenkezés
vastustus||toim|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
fn sztrájk
vazan||lih|a (-an, -ua; -oi) fn borjúhús
vazara|ine (-zen, -stu; -zii) fn kalapács
vazelin (-an, -ua; -oi) fn vazelin;
voidua ~al beken vazelinnal
vat|e (-tien, -ettu; -tieloi) fn posztó
vaterpuas|su (-an, -sua; -soi) fn vízmérték
vauhti (-n, -i; -loi) fn sebesség
vauhtik|as (-kahan, -astu; -kahii)
mn sebes, gyors
vauhtin||ot|to (-on, -tuo; -toloi) fn
sebességadás
vauhti||vaiht|o (-on, -uo; -oloi) fn
sebesség
vavo|i (-in, -idu; -loi) fn málna
vedelehti|e (-n, -ü; -täh) verb 1. kószál, kóborol, barangol, csatangol; 2. lézeng, őgyeleg, lebzsel
vedelemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
szállítás, fuvarozás
vedelend|ü (-än, -iä; -öi) fn szállítás, fuvarozás
vedel|lä I (-en, -öü; -läh) verb 1.
vezet, irányít; 2. szállít, elszállít,
fuvaroz
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vedel|lä II (-öü) verb sikerül neki,
szerencséje van
vediä (vien, vedäü; vietäh) verb 1.
fuvaroz, szállít, elszállít; 2. hoz,
elhoz, visz, elvisz; 3. behoz, behord, bevisz, importál; 4. bevezet, behoz; 5. vezet vhová / vhol,
elvezet, kivezet, idevezet, odavezet; dorogu vedäü meččäh az
út az erdőben vezet; 6. vezet [dokumentációt]; ~ päivükirjua naplót vezet; 7. kivisz, elvisz; 8. kivesz, elővesz; 9. visszaad, viszszajuttat, visszavisz, visszahoz,
visszaküld ◊ ~ liipačin (fegyver-)
kakast felhúz; 10. cibál, megcibál; ~ tukis hajat cibál; 11. felhúz, magára húz
ve|do (-von, -duo; -doloi) fn szállítás, fuvarozás
vedr|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn 1.
élénk, eleven, fürge; 2. hajlékony;
~ei vardalo hajlékony derék /
alkat
vedä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in 1. vezető; 2. fő||vedämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn szállítás, fuvarozás
vegetarians|u (-an, -ua; -oi) fn vegetáriánus
vehkeh (-en, -tü; -ii) 1. dolog, tárgy;
2. holmi ◊ mibo ~ii tämä on?
ez meg micsoda? 3. eszköz, műszer
vehkeh|et (-ien, -ii) plur fn berendezés, berendezési tárgyak, felszerelés
vehkehist|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn berendezés, berendezési tárgyak, felszerelés
veič|či (-en, -čie; -čii/-čilöi) fn kés
veik|ki (-in, -kii; -kilöi) fn báty, bátya
vel|gu (-lan, -gua; -goi) fn 1. kötelesség; pühä ~gu szent kötelesség; armiessluuzindu~gu hadkötelesség; 2. adósság; maksua
~lat adósságot megfizet ◊ jouduo
~gah adósságba keveredik; olla
korvii müö ~las fülig el van adósodva; olla üliči piän ~las nyakig úszik az adósságban
velguniеk|ku (-an, -kua; -koi) fn adós(a) vkinek

vepsäläine
vellalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn köteles
vellalližu|s (-on, -ttu; -ksii) fn kötelesség
vellen||poi|gu (-jan, -gua; -gii) fn
unokaöccs [fiútestvértől]
vellen||tüt|är (-tären, -ärdü; -tärii)
fn unokahúg [fiútestvértől]
vell|i (-en, -ie; -ii/-ilöi) fn fivér, fiútestvér; ~indäm mostohatestvér
◊ ~ekset testvérek között; meijän ~i! bátyám!
veńala|ine I (-zen, -stu; -zii) fn orosz
veńala|ine II (-zen, -stu; -zii) mn 1.
oroszországi; 2. orosz
veńan rtlan mn 1. oroszországi; 2.
orosz
veńan||kieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
orosz nyelvű
Veńan||mua (-n, -du; -loi) fn Oroszország
venčai|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
összead [esküvőn], (meg)esket [esküvőn]
venčai|jakseh (-čemmos, -ččehes;
-jahes) refl verb esküszik [esküvőn], megesküszik [esküvőn];
~jakseh kirikös templomban esküszik
venč|u (-an, -ua; -oi) fn korona
veneh (-en, -tü; -ii) fn csónak, ladik
vengriela|ine I (-zen, -stu; -zii) fn
magyar
vengriela|ine II (-zen, -stu; -zii) mn
1. magyarországi; 2. magyar
vengrien rtlan mn 1. magyarországi; 2. magyar; ~ kieli magyar
nyelv
Vengri|i (-en, -edu) fn Magyarország
vengr|u (-an, -ua; -oi) fn magyar
venk|u (-an, -ua; -oi) fn koszorú
ventiľuator (-an, -ua; -oi) fn ventillátor
ventil|ü (-än, -iä; -öi) fn szelep
venüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb kifeszít, megfeszít; ~tiä nuoru kötelet kifeszít / megfeszít
venü|ö (-n, -ü; -täh) verb kinyúlik
vepsälä|ine I (-zen, -stü; -zii) fn
vepsze
vepsälä|ine II (-zen, -stü; -zii) mn
vepsze; ~zet külät vepsze falvak

vepsän
vepsän rtlan mn vepsze; ~ kieli
vepsze nyelv
verand|u (-an, -ua; -oi) fn veranda
verbi (-n, -i; -löi) fn ige; ~löin
taivutus igeragozás; abu~ segédige
verbľuud|u (-an, -ua; -oi) fn teve
verdailemi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
összehasonlítás
verdailend|u (-an, -ua; -oi) fn öszszehasonlítás
verdail|la (-en, -ou; -lah) verb egybevet, összevet, összehasonlít
verdailu (-n, -u; -loi) fn összehasonlítás
verdavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn hasonlat
verdikt|u (-an, -ua; -oi) fn ítélet, verdikt
verdualli|ne (-zen, -stu; -zii) mn viszonylagos, relatív
veren||karva|ine (-zen, -stu; -zii) mn
vörös, piros
veren||kier|do (-ron, -duo; -doloi)
fn vérkeringés
veren||kierdämi|ne (-zen, -stü; -zii)
fn vérkeringés
veren||pain|e (-ien, -ettu; -ieloi) fn
vérnyomás
vere|s (-ksen, -stü; -ksii) mn friss, üde
verev|ü (-än, -iä; -ii) mn vörös, piros; ~ät huulet piros ajkak
ver|i (-en, -dü; -ilöi) fn vér
veri||suon|i (-en, -du; -ii) fn véna,
artéria, vérér, ér [véredény]; ottua
verdü ~espäi vénából vért vesz
verk|o (-on, -uo; -oloi) fn háló
verko||miäč|čü (-ün, -čüü; -čülöi) fn
röplabda; kižata ~čüh röplabdázik
verko||miäččü||kižuaj|u (-an, -ua;
-ii/-oi) fn röplabdázó, röplabdajátékos
verko||pezä||miäččü||kiž|a (-an,
-ua; -oi) fn kosárlabda; kižata
~ah kosárlabdázik
verko||pezä||miäččüh||kižuaj|u (-an,
-ua; -ii/-oi) fn kosárlabdázó
ver|o (-on, -uo; -oloi) fn 1. adag; 2.
adó; maksua ~ot adót (meg)fizet
verran (+ gen)) nu körülbelül, mintegy, -nyi; nedälin verran körül-
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belül egy hétig; litran verran liternyi
ver|rata (-duan, -duau; -ratah) verb
összehasonlít
verraten (+ illat) prep egybevetve, összevetve, összehasonlítva,
szembeállítva; ~ mennüöh vuodeh a múlt évvel összehasonlítva
versi|i (-en, -edü; -elöi) fn változat,
verzió
verstak|ku (-an, -kua; -koi) fn munkapad, gyalupad
vertikuali (-n, -i; -loi) fn függőleges, vertikális
vertoľuot|tu (-an, -tua; -toi) fn helikopter
ver|äi (-iän, -iädü; -iälöi) fn kapu;
plikuttua ~iädü kopogtat a kapun
vessel (-än, -iä; -ii) mn jókedvű,
vidám, víg; ~ pajo víg / vidám
ének(szó)
vesseldü|ö (-n, -ü; -täh) verb szórakozik, mulat
vesselü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn vidámság, vígság, jókedv, derű
vesselüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
szórakoztat, mulattat
vesseläh hsz vidáman, jókedvűen,
vígan
vesselästi hsz vidáman, jókedvűen,
vígan
vest|iä (-än, -äü; -etäh) verb vés, kivés, farag, kifarag
vesto||kuv|a (-an, -ua; -ii) fn szobor
vesto|s (-ksen, -stu; -ksii) fn alak,
forma, külső, külalak
veš|ši (-in, -šii; -šiloi) fn tárgy, dolog
vezi||- I et vízi, víz||vezi II (vien, vettü; vezii) fn víz;
kaivo~ kútvíz; hiiluttua vettü vizet melegít; virduaju ~ folyó víz; suolaine ~ sós víz
vezi||butk|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn vízvezeték
vezi||kolonk|u (-an, -ua; -oi) fn utcai vízvezetékkút
vezi||koren|do (-non, -duo; -doloi)
fn szitakötő
vezi||korendo|ine (-zen, -stu; -zii)
fn szitakötő

vieres
vezi||kruask|u (-an, -ua; -oi) fn vízfesték
vezi||kuuru (-n, -u; -loi) fn vízelvezető, árok, csatorna
vezik|äs (-kähän, -ästü; -kähii) mn
vizes, nedves
vezi||mual|u (-an, -ua; -oi) fn vízfesték
vezi||mualu||kuv|a (-an, -ua; -ii) fn
vízfestmény, akvarell
vezi||puč|či (-in, -čii; -čiloi) fn vizeshordó
vet ksz hisz, hiszen
veteruan|u (-an, -ua; -oi) fn veterán, hadastyán; voinu~u háborús
veterán
vič|ču (-an, -čua; -čoi) fn vessző, rőzse
vičik|kö (-ön, -küö; -kölöi) fn cserje, bozót
video (-n, -du; -loi) fn videó
viǯv|ata (-uan, -uau; -atah) verb
gennyed, gennyesedik, elgennyesedik
vie I hsz még mindig
vie! II kl hogy volt! újra!
vield|iä (-än, -äü; -etäh) verb végigsimít, végighúzza a kezét vmin
vien||ala|ine (-zen, -stu; -zii) mn víz
alatti
viend|ü (-än, -iä; -öi) fn szállítás, fuvarozás
vien||lämmit|in (-timen, -indü; -timmii) fn vízmelegítő kályha, bojler, fürdőkályha
vien||nouzu (-n, -u; -loi) fn árvíz,
áradás
vien|o (-on, -uo; -oloi) mn gyenge,
enyhe, lágy; ~o tuuli gyenge /
enyhe szél
vien||pidä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in
vízhatlan; ~i soba vízhatlan ruha / öltözet
viera|s (-han, -stu; -hii) mn idegen;
~s mua idegen föld; ~s kieli
idegen nyelv ◊ eliä ~han niškal
más számlájára él
vier|de (-dien, -rettü; -dielöi) fn lavina, omlás, görgeteg
vier|diä (-rän, -däü; -retäh) verb feléget, felperzsel
viereh (+ gen) nu -hoz,-hez,-höz
vieres (+ gen) nu mellett

vieretellä
vieret|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
gurul, legurul, gördül, legördül
vieret|elläkseh (-telemmös, -telehes;
-ellähes) refl verb 1. hever, heverészik, henyél, tunyálkodik, lustálkodik; 2. hempereg, hentereg ◊
~elläkseh jallois vmi / vki előtt
térdre hull, lábainál / lábaihoz hever
vierettelemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn legurulás, gurulás
vierettelend|ü (-än, -iä; -öi) fn gurulás, legurulás
vierettelü (-n, -ü; -löi) fn gurulás,
legurulás
vieret|tiä (-än, -täü; -etäh) verb gurul, legurul, gördül, legördül
vierettämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn gurulás, legurulás
vieretänd|ü (-än, -iä; -öi) fn gurulás, legurulás
Vierist|ü (-än, -iä; -öi) fn Vízkereszt
vier|o (-on, -uo; -oloi) fn vallás
vierola|ine (-zen, -stu; -zii) mn vallásos
vier|tä (-en, -öü; -täh) verb 1. ledől, lefekszik; ~tä muate ledől
aludni; 2. elgurul
vies|at (-soin, -soi) plur fn mérleg;
panna ~oil mérlegre tesz
vies|ata (-suan, -suau; -atah) verb mér,
lemér, kimér, megmér, mérlegel
viessavu|o (-n, -u; -tah) verb méretkezik, megméretkezik
viesti (-n, -i; -löi) fn hír; hänes ei
ole ~i nincs hír róla / felőle; suaha hüvä ~ jó hírt kap
viestin||suatta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn hírnök, futár
viestin||tuoj|u (-an, -ua; -ii/-joi) fn
hírnök, futár
viet|ellä (-telen, -telöü; -elläh) verb
vezet, irányít
vietteli|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn idegenvezető
viet|tiä (-än, -täü; -etäh) verb vezet,
kísér; ~tiä käis kézen fogva vezet
vi|ga (-jan, -gua; -goi) fn fogyatékosság, hiba
viga||koht|at (-ien, -ii) plur fn fogyatékosság, hiba
vigelöit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb
kanyarog, tekereg, kígyózik
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vih|a (-an, -ua; -oi) fn 1. harag, méreg; 2. ellenségeskedés; 3. rosszindulat
vihahi|ne (-zen, -stu; -zii) mn ellenséges
viha|ine (-zen, -stu; -zii) mn 1. haragos, mérges; 2. ellenséges; ~zet
välit ellenséges viszonyok; 3.
rosszindulatú
vihak|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
ellenséges
viha||miehien rtlan mn ellenséges;
~ joukko ellenséges csapat / osztag
viha||mieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
ellenséges; ~ne kačahtus ellenséges tekintet / nézés
viha||mie|s (-hen, -stü; -hii) fn ellenség
vihandoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
1. zöldül, kizöldül, megzöldül;
2. zöldell
vihand|u (-an, -ua; -oi) mn zöld
vihandu||mualli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn zöld
vihandu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn 1.
zöld növényzet; 2. zöldség
vihaniekkoin rtlan mn ellenséges;
~ joukko ellenséges csapat / osztag
vihaniek|ku (-an, -kua; -koi) fn ellenség
vihasilmäl hsz rosszindulatúan
vihastu|o (-n, -u; -tah) verb felháborodik, megharagszik
vihastut|tua (-an, -tau; -etah) verb
feldühösít, dühbe hoz, megharagít
vihazesti hsz rosszindulatúan
vihaž|u (-an, -ua; -oi) mn 1. haragos, mérges; 2. ellenséges; ~u
iäni ellenséges hang; 3. rosszindulatú
vih|ata (-uan, -uau; -atah) verb gyűlöl, utál, megvet
viha||taba|ine (-zen, -stu; -zii) mn
rosszindulatú
viheld|iä (-än, -äü; -etäh) verb búg
viheldü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn búgás
vihjaili|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn tanácsadó
vihjail|la (-en, -ou; -lah) verb tanácsol, tanácsot ad

viizahatoi
vihjavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn célzás, utalás; hieno ~s finom célzás
vihmaksi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
esős; ~ne siä esős idő(járás)
vihman||suoju|s (-ksen, -stu; -ksii)
fn esernyő
vihmaž|u (-an, -ua; -oi) mn esős;
~u kezä esős nyár
vihm|u (-an, -ua; -oi) fn eső
vihmu|о (-u) verb esik [eső] ◊ ~u
ku korvois kuadau esik, mintha dézsából öntenék
vihmu||plašč|u (-an, -ua; -oi) fn esőkabát, esőköpeny
vihoit|tua (-an, -tau; -etah) verb 1.
zöldül, kizöldül, megzöldül; 2.
zöldell
viholli|ne (-zen, -stu; -zii) fn ellenség
viido|ine (-zen, -stu; -zii) fn ötös
viije|s (-nden; -ttü; -nzii) szn ötödik
viikat|eh (-tehen, -ehtu; -tehii) fn
sarló
viil|diä (-län, -däü; -letäh) verb szab,
kiszab
viil|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn hűs,
hűvös; ~ei tuuli hűvös szél
viil|tä (-en, -öü; -täh) verb szab, kiszab
viimi|ne (-zen, -stü; -zii) mn utolsó, végső
viinan||juoj|u (-an, -ua; -ii) fn borissza, iszákos
viin|u (-an, -ua; -oi) fn 1. bor; ruskei ~u vörös bor; valgei ~u fehér bor; 2. alkohol, szesz; 3. vodka, pálinka
viipahut|tua (-an, -tau; -etah) verb
integet, int
viip|ata (-puan, -puau; -atah) verb
integet, int
viippavu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn taglejtés, gesztikuláció, gesztikulálás
viiput|tua (-an, -tau; -etah) verb integet, gesztikulál
viišńu||marj|u (-an, -ua; -oi) fn meggy
viišńu||puu (-n, -du; -loi) fn meggyfa
viizahat|oi (-toman, -tomua; -tomii)
mn egyenes (karakter), nyílt (karakter)

viizahus
viizahu|s (-on, -ttu; -zii) fn ravaszság, fortély, furfang
viizari (-n, -i; -loi) fn mutató
viiza|s (-han, -stu; -hii) mn 1. bölcs,
okos; 2. ravasz, furfangos, fortélyos
viizastamat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn egyenes (karakter), nyílt
(karakter)
viizast|ua (-an, -au; -etah) verb ravaszkodik, fortélyoskodik, furfangoskodik
viizavu|s (-on, -ttu; -ksii) fn bölcsesség, okosság
vii|zi (-jen, -ttü; -zii) szn öt
vii|zi||kümmen (-jen||-en, -ttü||-dü;
-zii||-ii) szn ötven
vii|zi||sadua (-jen||suan, -ttü||sadua;
-zii||sadoi) szn ötszáz
viiz|u (-an, -ua; -oi) fn vízum; suaha ~u megkapja a vízumot
viit|ata (-tuan, -tuau; -atah) verb
megmutat, útmutatást ad, irányt
mutat
viit|eh (-tehen, -ehtü; -tehii) fn jelzőtábla, jel(ző), mutató
viittuami|ne (-zen, -stu; -zii) fn hivatkozás, utalás [szövegbeli]
viiva|ine (-zen, -stu; -zii) fn 1. vonal; 2. gondolatjel
viivat|in (-timen, -indu; -timii) fn
vonalzó
viiv|u (-an, -ua; -oi) fn vonal
vijat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn
ártatlan, bűntelen
vikkel (-än, -iä; -ii) mn élénk, eleven, fürge
vikkeläh hsz élénken, elevenen, fürgén
vikse I hsz örökre, örökké
vikse II msz nyilván
vilahtel|la (-en, -ou; -lah) verb felbukkan, feltűnik, felvillan
vilaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb felbukkan, feltűnik, felvillan
viľču||silm|ü (-än, -iä; -ii) mn kancsal, bandzsa
vilgail|la (-en, -ou; -lah) verb pislog, hunyorgat
vili|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb mászik, csúszik-mászik, kúszik
vilk|u (-an, -ua; -oi) fn villa [étkezés]
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vill|u (-an, -ua; -oi) fn gyapjú
viľľ|u (-an, -ua; -oi) fn gabona
villu||kanga|s (-han, -stu; -hii) fn
gyapjúszövet
villu||kat|e (-tien, -ettu; -tieloi) fn
gyapjútakaró, pléd
villu||lang|u (-an, -ua; -oi) fn gyapjúfonal
villu||šali (-n, -i; -loi) fn gyapjútakaró, pléd
vilm|ata (-uan, -uau; -atah) verb pislant, hunyorít
vilpit|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn
mesterkéletlen
vilu I (-n, -u; -loi) fn hideg
vilu II (-n, -u; -loi) mn hideg
vilučča|ine (-zen, -stu; -zii) mn hűs,
hűvös
vilusta|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn radiátor, fűtőtest
viluttav|u (-an, -ua; -ii) mn hűs, hűvös
vilu||verelli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
közömbös, közönyös, részvétlen
vinegriet|tu (-an, -tua; -toi) fn franciasaláta
vińń|ata (-uan, -uau; -atah) verb nekiered, nekiindul, nekivág
vin|o (-on, -uo; -oloi) mn ferde
vinogruadan||kazvatand|u (-an, -ua;
-oi) fn szőlőtermesztés, szőlőművelés
vinogruadan||kazvatta|i (-jan, -jua;
-jii /-joi) fn szőlőtermelő, szőlőművelő, szőlősgazda
vinogruad|u (-an, -ua; -oi) fn szőlő [gyümölcs]; skänčü ~ua szőlőfürt
vinogruadu||puu (-n, -du; -loi) fn
szőlőtő, szőlő [növény]
vinogruadu||sa|du (-vun, -duu; -duloi) fn szőlő [ültetvény], szőlőskert
vintovk|u (-an, -ua; -oi) fn puska
vint|u (-an, -ua; -oi) fn csavar
viralli|ne (-zen, -stu; -zii) mn hivatalos
virast|o (-on, -uo; -oloi) fn szerv,
intézmény
virčistel|läkseh (-emmos, -ehes; -ähes) refl verb 1. grimaszol; 2.
affektál
virčistü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn grimasz

viškata
vir|du (-ran, -dua; -doi) fn folyás,
kifolyás, elfolyás, ömlés, kiömlés, eláramlás
virduami|ne (-zen, -stu; -zii) fn elfolyás, lefolyás, kifolyás
virduand|u (-an, -ua; -oi) fn elfolyás, lefolyás, kifolyás
vir|gu (-ran, -gua; -goi) fn 1. előmenetel, pályafutás, karrier; terväh
piästä ~gah gyors karriert csinál;
2. állás, poszt, hivatal; olla ~ras
állást / posztot / hivatalt betölt
virgu||arv|o (-on, -uo; -oloi) fn rang
virgu||mie|s (-hen, -stü; -hii) fn hivatalnok, tisztviselő
virguniek|ku (-an, -kua; -koi) fn
adminisztrátor, hivatalnok, ügyintéző
virgu||so|ba (-van, -bua; -bii) fn
egyenruha
virit|in (-timen, -indu; -timii) fn öngyújtó
virit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb 1.
meggyújt, felgyújt; 2. lelkesít, fellelkesít, feltüzel
virittämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn szítás, felszítás, gyújtás, meggyújtás
viri|tä (-en, -eü; -täh) verb 1. bekapcsol, felkapcsol; 2. lelkesedik, fellelkesedik; 3. lesül, lebarnul; 4.
kigyullad, felgyullad [fény, tűz]
viritänd|ü (-än, -iä; -öi) fn szítás,
felszítás, gyújtás, meggyújtás
virkeh (-en, -tü, -ii) fn 1. vélemény;
2. kifejezés [nyelvi]
virk|ua (-an, -au; -etäh) verb szól,
megszólal
virran||tavoitteli|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn karrierista
vir|rata (-duan, -duau; -ratah) verb
folyik, kifolyik, ömlik, kiömlik
virrot|tua (-an, -tau; -etah) verb felélénkít, felfrissít
virst|u (-an, -ua; -oi) fn verszt [orosz
mérföld]
virši (-n, -i; -löi) fn kosár
virši|ne (-zen, -stü; -zii) fn kosárka, kis kosár
viru|o (-n, -u; -tah) verb 1. fekszik;
2. hever, heverészik, henyél, tunyálkodik, lustálkodik
višk|ata (-uan, -uau; -atah) verb 1.
dob, hajít, vet, beledob, belehajít,

viškutella
belevet, átdob, áthajít, átvet, rádob, ráhajít, rávet; ~ata tuaskättü átvet a vállán; 2. rostál, átrostál, megrostál, szitál, átszitál, megszitál
viškut|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb 1. dob, eldob, vet, elvet, hajít, elhajít; 2. dobálózik, hajigál
vitamiin|u (-an, -ua; -oi) fn vitamin
vitkittämät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn halaszthatatlan, sürgős
viuhkaht|uakseh (-ammos, -ahes; -etahes) refl verb száguld, robog
viuhk|ata (-uan, -uau; -atah) verb 1.
integet; 2. lobogtat
viuhkut|tua (-an, -tau; -etah) verb
1. integet [vmivel]; 2. lenget, lóbál
viuhkutu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn lengetés, lendítés
viulu (-n, -u; -loi) fn hegedű
viärin hsz 1. helytelenül, tévesen;
2. hamisan
viäritettäv|ü (-än, -iä; -ii) fn vádlott
viärit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb vádol, megvádol
viärittä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) fn 1.
vádló, 2. ügyész
viärittämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn vád
viäritü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn vádolás, vádemelés
viäritänd|ü (-än, -iä; -öi) fn vád
viär|ü (-än, -iä; -ii) in 1. ferde, dőlt;
2. bűnös, vétkes, hibás; 3. hamis; ~ü iäni hamis hang
viärüniek|ku (-an, -kua; -koi) fn bűnös, tettes
viärü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn bűn, vétek, hiba
viärü||silm|ü (-än, -iä; -ii) mn kancsal, bandzsa
viäräh hsz igazságtalanul
viärät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii)
mn ártatlan, vétlen, bűntelen
vjazi (-n, -i; -löi) fn cirill betűkötés
voguli (-n, -i; -loi) fn manysi, vogul
vogulin rtlan mn manysi, vogul; ~
kieli manysi / vogul nyelv
voi I (-n, -du; -loi) fn vaj
voi! II isz á! ah! ó! hű!
voi III msz tán, talán, úgylehet
voi|dua (-jan, -dau; -jetah) verb beken
voi|ja (-n, -bi; -jah) verb tud, -hat,
-het, képes vmire
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voi|je (-dien, -jettu; -dieloi) fn kenőcs, krém, paszta
voi|jella (-delen, -delou; -jellah) verb
ken, keneget, beken
voi||kuk|ku (-an, -kua; -kii) fn pitypang, gyermekláncfű
voi||lei|bü (-vän, -biä; -bii) fn 1. vajaskenyér; 2. szendvics
voimak|as (-kahan, -astu; -kahii) mn
erős [fizikailag]
voim|at (-ien, -ii) plur fn őserő
voimat|oi (-toman; -tomua; -tomii)
mn beteg
voimattoman||hoida|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn ápolónő, nővér
voimattomu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
betegség, kór, baj [testi]
voimattumi|ne (-zen, -stu; -zii) fn
megbetegedés
voimat|tuo (-un, -tuu; -utah) verb
megbetegszik
voimatund|u (-an, -ua; -oi) fn megbetegedés
voimisteli|i (-jan, -jua; -jii/-joi) fn
1. atléta; 2. tornász; 3. sportoló
voimistelu (-n, -u; -loi) fn torna,
testnevelés, testedzés, sport
voimistelu||he|bo (-von, -buo; -boloi) fn ló [tornaszer]
voimistelu||rengah|at (-ien, -ii) plur
fn gyűrű [tornaszer]
voimist|ua (-an, -au; -etah) verb fokoz, növel, gyarapít, ráerősít, erősít
voim|u (-an, -ua; -ii) fn 1. energia,
erő; 2. feszültség [fizika]
voinan||vastusta|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) fn pacifista
voind|u (-an, -ua; -ii) fn közérzet;
hüvä ~u jó közérzet
voinu||- I et hadi, háborús, katonai, had||voin|u II (-an, -ua; -ii) fn háború,
hadjárat
voinu||homm|at (-ien, -ii) plur fn
hadjárat
voi||puu (-n, -du; -loi) fn olajfa
voi||puu||marj|u (-an, -ua; -oi) fn
olajbogyó
voisk|u (-an, -ua; -ii) fn hadsereg,
sereg, csapat
voitta|i I (-jan, -jua; -jii/-joi) fn győztes

vualenču
voitta|i II (-jan, -jua; -jii/-joi) in 1.
győzedelmes, győztes; 2. díjnyertes
voit|to (-on, -tuo; -toloi) fn 1. nyerés, győzelem; 2. vívmány, eredmény
voit|tua (-an, -tau; -etah) verb 1. kivív; 2. nyer, megnyer, győz [sport,
játék]
voivot|tua (-an, -tau; -etah) verb sóhajt, sóhajtozik, nyög, nyöszörög
voivotu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn nyögés, nyöszörgés, sóhajtás, sóhajtozás
vojenno|i I (-in, -idu; -loi) fn katona, harcos
vojenno|i II (-in, -idu; -loi) mn hadi, háborús, katonai
vojui|ja (-čen, -ččou; -jah) verb harcol, háborúzik, küzd
vokali (-n, -i; -loi) fn magánhangzó
vokzual|u (-an, -ua; -oi) fn pályaudvar, állomás; raudutie~u vasúti pályaudvar, vasútállomás
voleibol (-an, -ua; -oi) fn röplabda
voleibolist|u (-an, -ua; -oi) fn röplabdázó, röplabdajátékos
vongund|u (-an, -ua; -oi) fn a szél
zúgása
vongu|o (-n, -u; -tah) verb zúg [szél]
vor|a (-an, -ua; -ii) fn tolvaj
vorot|at (-toin, -toi) plur fn kapu
vorotoi|ja (-čen, -ččou; -jah) verb
húz, von, vontat
vratari (-n, -i; -loi) fn kapus [sport]
vua|die (-jin, -diu; -jitah) verb követel, megkövetel, elvár, megkíván
vuadimat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn igénytelen
vuadimi|ne (-zen, -stu; -zii) fn követelés
vuadimuks|et (-ien, -ii) plur fn követelmény, előírás, elvárás
vuadimu|s (-ksen, -stu; -ksii) fn követelés
vuafľ|u (-an, -ua; -oi) waffel, gofri,
édes ostya
vuaht|i (-en, -ie; -ii/-iloi) fn hab,
tajték
vuajind|u (-an, -ua; -oi) fn követelés
vualenč|u (-an, -ua; -oi) fn nemezcsizma, halinacsizma

vualu
vual|u (-an, -ua; -oi) fn gát, sánc,
töltés; mua~u földgát, földsánc,
földtöltés; lumi~u hóakadály, hótorlasz, hófúvás
vuardami|ne (-zen, -stu; -zii) fn elnyomás
vuar|dua (-ran, -dau; -retah) verb
elnyom, leigáz, sanyargat
vuarrand|u (-an, -ua; -oi) fn elnyomás
vuarret|tu (-un, -tuu; -tuloi) in elnyomott, leigázott
vuar|u (-an, -ua; -oi) fn 1. hegy
[domborzat]; 2. magaslat
vuas|su (-an, -sua; -soi) fn kvász
vuaz|u (-an, -ua; -oi) fn váza; krustali~u kristályváza
vuat|tu (-an, -tua; -toi) fn vatta
vuišk|u (-an, -ua; -ii) fn padlás
vuit|ti (-in, -tii; -tiloi) fn rész
vunuk|ku (-an, -kua; -koi) fn unoka
vuodehi|ne (-zen, -stu; -zii) mn éves,
évi, esztendei
vu|odua (-vvan, -odau; -vvetah) verb
folyik, múlik
vuogr|ata (-uan, -uau; -atah) verb
bérel, kibérel, bérbe vesz; ~ata
fatieru lakást (ki)bérel
vuograt|tu (-un, -tuu; -tuloi) in bérelt, kibérelt
vuogr|u (-an, -ua; -oi) fn szerződtetés, alkalmazás, felvétel, felfogadás
vuogruami|ne (-zen, -stu; -zii) fn
szerződtetés, alkalmazás, felvétel, felfogadás
vuogruand|u (-an, -ua; -oi) fn alkalmazás, szerződtetés, felvétel,
felfogadás
vuon|u (-an, -ua; -ii) fn bárány; Jumalan ~u Isten báránya
vuor|o (-on, -uo; -oloi) fn sorrend
vuoro||pagin (-an, -ua; -oi) fn párbeszéd; pidiä ~ua párbeszédet
folytat
vuorot|ella (-telen, -telou; -ellah)
verb váltogat, felcserél, cserél
vu|ozi (-vven, -ottu; -ozii) fn év,
esztendő
vuozi||aijalli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
szezonális
vuozi||kurs|u (-an, -ua; -oi) fn évfolyam
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vuozi||kümmen (-en, -dü; -ii) fn évtized
vuozi||lu|gu (-vun, -guu; -guloi) fn
évszám
vuozi||nellände|s (-ksen, -stü; -ksii)
fn negyedév
vuozi||päiv|ü (-än, -iä; -ii) fn évforduló, jubileum
vuozi||sada (-suan, -sadua; -sadoi)
fn évszázad, század [kor]; kahteskümmenes ~sada huszadik
század; nelländesoza ~suas negyedszázad; uvvel ~sual a jövő
században
vuotand|u (-an, -ua; -oi) fn remény
vuot|ella (-telen, -telou; -ellah) verb
várakozik
vuottamat|oi (-toman, -tomua; -tomii) mn váratlan, hirtelen
vuottamattah hsz hirtelen, egyszerre
(csak), váratlanul
vuottamattomu|s (-on, -ttu; -ksii)
fn meglepetés
vuottami|ne (-zen, -stu; -zii) fn várakozás, elvárás
vuot|tua (-an, -tau; -etah) verb 1. vár,
várakozik; 2. kivár vmit; 3. remél
vüö (-n, -dü; -löi) fn 1. derék; 2. derékszíj, öv; 3. öv, övezet
vüödälü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn 1. derék; 2. ruhaderék
väčkä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) mn önfejű, konok, makacs, csökönyös
väǯi|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb szeszélyeskedik
väǯišk|ö (-ön, -üö; -ölöi) mn bogaras, szeszélyes
vägeh hsz erőszakosan
vägehes hsz 1. erőszakoltan; 2. kedvetlenül, nem szívesen
vägeh||tuli|i I (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn agresszor
vägeh||tuli|i II (-jan, -jua; -jii/-joi)
in agresszív, erőszakos
vägeh||tulijen hsz agresszívan, erőszakosan
vägeh||tul|o (-on, -uo; -oloi) fn agresszió, erőszak
vägeh||tungevumi|ne (-zen, -stu;
-zii) fn elözönlés, invázió, betörés, megrohanás, lerohanás
vägev|ü (-än, -iä; -ii) mn 1. erős; 2.
erős [ital]; ~ü čuaju erős tea

väliaigaine
vä|gi (-in, -gie; -gilöi) fn 1. erő ◊
kaikel ~il minden erejével, teljes erővel; 2. hatalom
vägi||val|du (-lan, -dua; -doi) fn erőszak
väheksi|e (-n, -ü; -täh) verb lekicsinyel
väheksimi|ne (-zen, -stü; -zii) fn lekicsinylés
väheksind|u (-än, -iä; -öi) fn lekicsinylés
vähembi kf szn kevesebb
vähend|iä (-än, -äü; -etäh) verb kivon, levon
vähendü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn kivonás
vähendüs||merki (-n, -i; -löi) fn mínuszjel, kivonásjel
vähe|tä (-nen, -nöü; -täh) verb lecsökken, csökken, fogy, megfogyatkozik
vähimilleh hsz minimálisan, minimum, legalább
vähin hsz fokozatosan, lassanként
vähitellen hsz fokozatosan, lassanként
vähü|s (-ön, -ttü; -zii) fn hiány
vähä szn kevés, csekély, nem sok
vähä|ine (-zen, -stü; -zii) szn kevés, nem sok, csekély
vähäl hsz alig, kevéssé, kissé
vähä||mieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
ostoba, korlátolt
vähän szn kevés, csekély, nem sok
vähän||kulutta|i (-jan, -jua; -jii/
-joi) in takarékos
vähäzel hsz kissé, (egy) kicsit
vähäzes hsz alig, kevéssé, kissé
vähäzin hsz kissé, egy kicsit, kevéssé, egy keveset
väittelü (-n, -ü; -löi) fn harc, küzdelem
väittäh hsz erőtlenül, gyengén
väittömü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn erőtlenség, gyengeség
väit|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn
erőtlen, gyenge
väitös||rua|do (-von, -duo; -doloi)
fn értekezés, disszertáció
väli (-n, -i; -löi) fn távolság, táv,
távköz
väli||aiga|ine (-zen, -stu; -zii) mn ideiglenes

väliaigazesti
väli||aigazesti hsz ideiglenesen
väli||ai|gu (-jan, -gua; -goi) fn (óraközi) szünet
väli||aineh (-en, -tu; -ii) fn közeg
välih (+ gen) nu közé
välih||menend|ü (-än, -iä; -öi) fn beavatkozás
välil (+ gen) nu között, közt, vmi
közben; kahten da kolmen čuasun ~ két és három óra között;
ruavon ~ munka közben ◊ taivahan da muan ~ ég és föld között
välilöin||sellitü|s (-ksen, -stü; -ksii)
fn magyarázkodás, kimagyarázkodás
väli||matk|u (-an, -ua; -oi) fn távolság, táv, távköz
välis (+ gen) nu között, közt
väli|t (-löin, -löi) plur fn viszony;
üstävällizet ~t baráti viszony
välit|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn
1. közvetlen, direkt; 2. közvetlen, természetes, spontán
vällend|iä (-än, -äü; -etäh) verb kienged, meglazít
vällenemi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
emancipáció, egyenjogúsítás
välle|tä (-nen, -nöü; -täh) verb lazul, meglazul, kilazul
vällilli|ne (-zen, -stü; -zii) mn kötetlen; ~zet paginat kötetlen beszélgetések
vällilližü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn kötetlenség
väll|ü (-än, -iä; -ii) mn 1. erőtlen; 2.
erélytelen; 3. szabad; ~ü rahvas
szabad ember
vällü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn szabadság
välläh hsz szabadon
välläle||piästä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
fn felszabadító, kiszabadító, megszabadító
vält|iä (-äü) verb alkalmas, megteszi
vältü|ö (-n, -ü; -täh) verb megmenekül
vältämättäh hsz feltétlenül, okvetlenül, mindenképp(en)
vältämät|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn 1. elkerülhetetlen, biztos;
~öi surmu biztos halál; 2. szükséges, nélkülözhetetlen; 3. feltétlen; 4. kötelező
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vältäv|ü (-än, -iä; -ii) mn közepes,
középszerű, átlagos
vältävä|ine (-zen, -stü; -zii) mn kielégítő
vältävälleh msz megteszi, megjárja
vältäü hsz tűrhetően, elég jól
väri (-n, -i; -löi) fn szín [látható]
väri||bumuag|u (-an, -ua; -oi) fn színes papír
värilli|ne (-zen, -stü; -zii) mn színes; ~ne elokuva színes film
väritü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn színezet, színezés, színhatás; kirkas ~s élénk színhatás
väzümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn fáradtság, kimerültség
väzümü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn fáradtság, kimerültség
väzünd|ü (-än, -iä; -öi) fn fáradtság,
kimerültség
väzünü|h (-ön, -ttü; -zii) in elcsigázott, meggyötört
väzütet|tü (-ün, -tüü; -tülöi) in elcsigázott, meggyötört
väzüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb kínoz, gyötör
väzüttä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) in terhes, nehéz
väzü|ö (-n, -ü; -täh) verb elfárad,
kifárad, kimerül

Ü
üdi|n (-men, -ndü; -mii) fn csontvelő, velő
üheks|ä (-än, -iä; -ii) szn kilenc
üheks|ä||kümmen (-än||-en; -iä||-dü;
-ii||-ii) szn kilencven
üheksä|s (-nden, -ttü; -nzii) szn kilencedik
üheks|ä||sadua (-än||suan, -iä||sadua;
-ii||sadoi) szn kilencszáz
üheks|ä||tostu (-än||tostu, -iä||tostu;
-ii||tostu) szn tizenkilenc
ühteh hsz együtt
ühteh||aigah hsz egyszerre, együtt
ühtehi|ne (-zen, -stü; -zii) mn általános, közühteh||menend|ü (-än, -iä; -öi) fn
házasság
ühteh||sobi|i (-jan, -jua; -jii/-joi) in
harmonikus

ühtenverdu
ühteh||so|bu (-vun, -buu; -buloi) fn
harmónia, összhang
ühteh||ve|do (-von, -duo; -doloi) fn
1. következtetés; viärü ~do hamis / téves következtetés; 2. öszszeg, végösszeg, végeredmény
ühteis||kun|du (-nan, -dua; -dii) fn
társadalom
ühteis||kunnalli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn társadalmi
ühtel||aigua hsz egyszerre, egyidejűleg, egyszersmind
ühtelläh msz mégis, mindazonáltal
ühtel||tiedü hsz egyúttal, egyszersmind, egyidejűleg
ühteläžü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn egyenlőség [matematika]
ühteläžüs||merki (-n, -i; -löi) fn egyenlőségjel
ühten||aiga|ine (-zen, -stu; -zii) mn
1. egyidejű; 2. együttes; ~zet
ponnistukset együttes erőfeszítések
ühten||aigala|ine (-zen, -stu; -zii) fn
kortárs
ühten||arvo|ine (-zen, -stu; -zii) mn
1. egyforma, egyenlő; 2. egyenjogú
ühten||arvožu|s (-on, -ttu; -ksii) fn
egyenlőség [társadalmi]
ühten||jütüi hsz egyformán
ühten||jüttü|ine (-zen, -stü; -zii) mn
egyforma, egyféle, azonos
ühten||jüttüöh hsz egyformán
ühten||jüt|üs (-tüön, -üttü; -tüzii) mn
egyforma
ühten||luadu|ine (-zen, -stu; -zii) mn
egyforma
ühten||mo|ine (-izen, -stu; -izii) mn
egyforma, egyféle, azonos
ühten||nägö|ine (-zen, -stü; -zii) mn
megegyező, egyező, egybevágó,
analóg
ühten||nägöžü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn
analógia, egyezés
ühten||pagin (-an, -ua; -oi) fn monológ
ühten||val|du (-lan, -dua; -doi) fn 1.
egyeduralom; 2. monopólium
ühten||verdažu|s (-on, -ttu; -ksii)
fn egyenlőség [mennyiségi]
ühten||ver|du (-ran, -dua; -doi) nm
1. annyi; 2. ugyanannyi

ühtenäine
ühtenä|ine (-zen, -stü; -zii) mn egységes
ühtenäžü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn egyezés, azonosság
ühtes hsz együtt, együttesen; ruadua ~ együtt dolgoznak
ühtes||eländü||ko|di (-in, -dii; -diloi)
fn közös szállás, szálló, otthon
ühtes||matkuaj|u (-an, -ua; -ii/-oi)
fn útitárs
ühtes||ruada|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
fn kolléga, munkatárs, kartárs
ühte|s||tostu (-nden||tostu, -ttü||tostu;
-nzii||tostu) szn tizenegyedik
ühtevükseh (+ gen) nu idejében,
korában, vkivel egyszerre
ühtevükses (+ gen) nu idejében,
korában, vkivel egyszerre
ühtevü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn egység,
egybetartozás
ühtisteh (-en, -tü; -ii) fn vegyület
ühtistel|lä (-en, -öü; -läh) verb hozzácsatol, egyesít
ühtistet|tü (-ün, -tüü; -tülöi) in egyesített, egyesült
ühtist|iä (-än, -äü; -etäh) verb egyesít
ühtistümi|ne (-zen, -stü; -zii) fn egyesülés
ühtistüm|ü (-än, -iä; -ii) fn összefoglalás, szintézis
ühtistünd|ü (-än, -iä; -öi) fn egyesülés, egybeolvadás
ühtistü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn kapcsolat, csatlakozás, kontaktus
ühtistü|ö (-n, -ü; -täh) verb egyesül
ühtistämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn
egyesítés
ühtiständ|ü (-än, -iä; -öi) fn egyesítés
ühtüm|ü (-än, -iä; -ii) fn barátság
ühtümü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn szövetkezet
ühtü||periä hsz percenként, percről-percre, pillanatonként
ühtü||tiedü hsz egyúttal, egyszersmind, egyidejűleg
ühtü|ö (-n, -ü; -täh) verb 1. csatlakozik, bekapcsolódik; ~ö ruadoh
bekapcsolódik a munkába; 2. feltöltődik [kiegészül]; 3. bocsátkozik; ~ö riidah vitába bocsátkozik
ükkö|ine (-zen, -stü; -zii) fn egyes
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üksi I (ühten, ühtü; üksii) nm egy
valaki, egyes, némely
üksi II (ühten, ühtü; üksii) szn egy
◊ ühteh iäneh egyhangúlag
üksi||kerrokselli|ne (-zen, -stu; -zii)
mn földszintes, egy szintes
üksikkö||lu|vut (-guloin, -guloi) plur
fn egyesek [matematika]
üksik|öt (-kölöin, -kölöi) plur fn
egyesek [matematika]
üksi||mieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
egyhangú, egybehangzó, egyetértő; ~ne piätös egyhangú határozat / döntés
üksi||mielizesti hsz egyhangúlag
üksi||mieližü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn
egyhangúság
üksin hsz egyedül, egymagában, magányosan
üksin||päiviidäh hsz egyedül, egymagában
üksinäh hsz egyedül, egymagában
üksinä|ine (-zen, -stü; -zii) mn egyedüli, magányos
üksinäzesti hsz egyedül, magányosan
üksinäžü|s (-ön, -ttü; -ksii) fn magány, egyedüllét
üksi||puoli|ne (-zen, -stu; -zii) mn
egyoldalú
üksi||silmä|ine (-zen, -stü; -zii) mn
félszemű
üksi||tavuhi|ne (-zen, -stu; -zii) mn
egy szótagú
üksi||tostu (ühten||tostu, ühtü||tostu;
üksii||tostu) szn tizenegy
üksittä|ine (-zen, -stü; -zii) mn egyedi, sajátos, különös, különleges,
speciális
ülb|ei (-ien, -iedü; -ielöi) mn 1.
büszke; 2. dölyfös, felfuvalkodott, fennhéjazó
ülbeil|lä (-en, -öü; -läh) verb büszkélkedik
ülbevü|s (-ön, -ttü; -zii) fn büszkeség
ül|düö (-lün, -düü; -lütäh) verb erősödik, megerősödik
üleis||kerähm|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn
fórum
ülembä|ine (-zen, -stü; -zii) mn legfelső
ülen hsz nagyon, szerfölött; ~ harvah / harvoin nagyon ritkán

ülähäkse
ülend|iä (-än, -äü; -etäh) verb dicsőít, magasztal
ülen||rav|ei (-ien, -iedu; -ieloi) mn
heves, rohamos
üli (+ part) prep vmin felül, vmin
túl; ~ pluanua terven felül
üliči (+gen) prep vminek a mentén /
hosszában; ~ rannan a part mentén
üli||kul|gu (-lun, -guu; -guloi) fn átkelő, hágó
üli||men|o (-on, -uo; -oloi) fn átkelő, hágó
üli||miärä|ine (-zen, -stü; -zii) mn
bőséges, bő, gazdag, kiadós
ülimä|ine (-zen, -stü; -zii) mn felsőbb, fő-; ~ine johtokundu főparancsnokság
ülin||oz|a (-an, -ua; -ii) fn boldogság
ülin||taz|o (-on, -uo; -oloi) fn rekord, csúcs
üli||opist|o (-on, -uo; -oloi) fn főiskola
üli||opiston rtlan mn főiskolai
ülist|iä (-än, -äü; -etäh) verb dicsőít, magasztal, felmagasztal
ülit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb túlteljesít
ülittämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn túlteljesítés
ülitü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn átkelő, hágó
ülitüs||koht|u (-an, -ua; -ii) fn átkelőhely
ülitänd|ü (-än, -iä; -ii) fn túlteljesítés
üllin||küll|üs (-ön, -ttü; -zii) fn pompa
üllin||küllä|ine (-zen, -stü; -zii) mn
bőséges, bő, gazdag, kiadós
üllüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb befolyásol, ellene hangol
üllüt|tüä (-än, -täü; -etäh) verb 1.
agitál; 2. felbújt, fellázít; ~tüä
rahvastu fellázítja a népet
üllütü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn agitáció
ülä||- et felső
üläh hsz fel, föl, felfelé, fentre, föntre,
magasba
ülähpäi hsz fel, föl, felfelé, fentre,
föntre, magasba
ülähä|ine (-zen, -stü; -zii) mn felső
ülähäkse hsz fel, föl, felfelé, fentre, föntre, magasba

ülähän
ülähän hsz fent, fönt, fenn, fönn, a
magasban
ülähänpäi hsz fentről, felülről; ◊ ~
alassah tetőtől talpig
ülä||puol|i (-en, -du; -ii) fn felső rész
ülä||tazang|o (-on, -uo; -oloi) fn
plató, fennsík
ümbäri I hsz körül, körbe; kiändüö ~ körbefordul
ümbäri II (+ gen) nu körül; matku
muailman ~ föld körüli út / utazás a föld körül
ümbäri III (+ iness) prep körül; ~
järves a tó körül
ümbäri||kävelü|s (-ksen, -stü; -ksii)
fn körüljárás, körbejárás, keringés
ümbäri||oli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in körülvevő, környező
ümbäri||olij|at (-oin, -oi) plur fn környezet
ümbärist|ö I (-ön, -üö; -ölöi) fn környék, környezet, táj
ümbärist|ö II (-ön, -üö; -ölöi) mn
körülvevő, környező
ümbäristö||kuv|a (-an, -ua; -ii) fn
tájkép
ümbärüs||viiv|u (-an, -ua; -oi) fn körvonal, kontúr
ümbäröiččemi|ne (-zen, -stü; -zii)
fn körülzárás, körülkerítés, körülvevés
ümbäröičend||ü (-än, -iä; -öi) fn körülzárás, körülkerítés, körülvevés
ümbäröičü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn
blokád, ostromzár
ümbäröi|jä (-čen, -ččöü; -jäh) verb
körülzár, körülkerít, körülvesz
ünnäh hsz egészen, teljesen
ünnälleh hsz egészben, egyben
ünnälli|ne (-zen, -stü; -zii) mn teljes, egész; ~zen päivän egész nap
üsküniek|ku (-an, -kua; -koi) fn csecsemő, ded, kisded
üstäv|ü (-än, -iä; -ii) fn barát
üstävü|s (-ön, -ttü; -zii) fn barátság
üstävüs||liit|to (-on, -tuo; -toloi)
fn barátság
üstävüs||mieli|ne (-zen, -stü; -zii) mn
barátságos, baráti
üstävü|ö (-n, -ü; -täh) verb összebarátkozik
üstävälli|ne (-zen, -stü; -zii) mn barátságos, baráti
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üö (-n, -dü, -löi) fn éjszaka, éjjel, éj
üö|düö (-vün, -düü; -vütäh) verb éjszakázik vhol, megszáll éjszakára
üöksü|ö (-n, -ü; -täh) verb eltéved
üöl hsz éjszaka, éjjel
üölli|ne (-zen, -stü, -zii) mn éjszakai, éjjeli, éji
üö||puu (-n, -du; -loi) fn tyúkülő
üö||stola|ine (-zen, -stu; -zii) fn éjjeliszekrény

Ä
äblišk|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn talpnyaló
äbräs||piäskö|i (-in, -idü; -löi) fn partifecske
äbäreh I (-en, -tü; -ii) fn sarjú
äbäreh II (-en, -tü; -ii) mn törvénytelen [származású], fattyú
äbäreh||hein|ü (-än, -iä; -ii) fn sarjú
äbäzöi|jä (-čen, -ččöü; -jäh) verb becéz, dédelget, kényeztet
ädv|ätä (-iän, -iäü; -ätäh) verb elver [pénzt], elpocsékol
äg|ei (-ien, -iedü; -ielöi) fn hőség,
forróság
ähki|e (-n, -ü; -täh) verb ellök, kilök, belök, fellök, odébblök
ähkäht|iäkseh (-ämmös, -ähes; -etähes) refl verb nekiütődik, nekiütközik
ähkähtü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn öszszeütközés, nekiütközés, ütközés
ähkäil|lä (-en, -öü; -läh) verb ellök,
kilök, belök, fellök, odébblök
ähk|ätä (-iän, -iäü; -ätäh) verb lök,
meglök, lökdös, öklel
ähkäv|ö (-ön, -üö; -ölöi) fn lökés
äijiä hsz sokkal, sokszorta
äij|ü I (-än; -iä; -ii) fn sokaság
äijü II szn sok, számos
äijügo nm 1. hány, mennyi; ~ on
aigua? mennyi az idő? ~ sinule
on vuottu / igiä? hány éves vagy?
2. amennyi, ahány
Äij|ü||päiv|ü (-än||-än, -iä||iä, -ii||ii) fn húsvét
äijü|s (-ön, -ttü; -zii) fn bőség; tavaroin ~s árubőség
äijäl hsz sokkal, sokszorta
äijän szn sok, számos

ärzüttämine
äijängo nm 1. hány, mennyi; ~ se
maksau? mennyibe kerül (ez)?
2. amennyi, ahány
äijän||lubuaj|u (-an, -ua; -oi) mn sokat ígérő
äijän||uskalda|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
in sokat ígérő
äij|ät (-ien, -ii) plur fn sokak, sokan
äimel (-än, -iä; -ii) mn édeskés
äjähk|ö (-ön, -üö; -ölöi) szn kissé sok
äket|tiä (-än, -täü; -etäh) verb dadog, hebeg
ällistü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn zavar
ällistü|ö (-n, -ü; -täh) verb zavarba
jön
älü (-n, -ü; -löi) értelem, ész, intellektus
älükkähü|s (-ön, -ttü; -zii) fn leleményesség, eszesség, találékonyság
älük|äs (-kähän, -ästü; -kähii) mn
bölcs, okos, eszes
älükästi hsz bölcsen, okosan
älülli|ne (-zen, -stü; -zii) mn értelmi,
intellektuális, szellemi
älüt|öi (-tömän, -tömiä; -tömii) mn
esztelen; ~öi tego esztelen cselekedet
älä (älgäh, älgiä, äldähes) si ne ...
ämmät|ellä (-telen, -telöü; -elläh)
verb kényeztet, dédelget
ärdünü|h (-ön, -ttü; -zii) in dühös,
feldühödött
är|düö (-rün, -düü; -rütäh) verb feldühödik
ärevünnü|h (-ön, -ttü; -zii) in dühös, feldühödött
ärevüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb felingerel, felbosszant
ärevü|ö (-n, -ü; -täh) verb feldühödik, felbőszül
ärineh (-en, -tü; -ii) fn morgás
äri|stä (-zen, -zöü; -stäh) verb morog
ärizend|ü (-än, -iä; -öi) fn morgás
ärrüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb feldühít, felbőszít
ärzümü|s (-ön, -ttü; -zii) fn ingerültség
ärzüt|tiä (-än, -täü; -etäh) verb felháborít, ingerel
ärzüttämi|ne (-zen, -stü; -zii) fn ingerlés, hergelés

ärzütüs

204

öntästüö

ärzütü|s (-ksen, -stü; -ksii) fn ingerlés, hergelés
ärzütänd|ü (-än, -iä; -öi) fn ingerlés, hergelés
äräht|iäkseh (-ämmös, -ähes; -etähes) refl verb morog, morgolódik
äräit|tiä (-än, -täü; -etäh) verb ingerel, bosszant, hergel, mérgesít, dühösít

Ö

öllöstök|ki (-in, -kii; -kilöi) fn tökfej, tökfilkó, tökkelütött, balfácán
öntästel|läkseh (-elemmös, -ehes;
-lähes) refl verb botladozik; ~läkseh joga askelel minden lépésébe belebotlik
öntästü|ö (-n, -ü; -täh) verb botlik, megbotlik; ~ö kiveh kőbe(n)
botlik, megbotlik

ögläst|iäkseh (-ämmös, -ähes; -etähes) refl verb fullad, fulladozik,
megfullad
öhk|iä (-än, -äü; -etäh) verb liheg,
piheg, szuszog
ököttäjen hsz rosszul érthetően, nehezen érthetően, érthetetlenül



205

Mindennapi kifejezések
Agu nagrattau!
Armahat aďvot!
Armahat ižändät!
Armahat naizet!
Armas ižändü!
Armas naine!
Astuo iellehpäi!
En usko sidä.
Ga vie midä?!
Hüviä ehtiä!
Hüviä huondestu!
Hüviä matkua!
Hüviä päiviä!
Hüviä tervehüttü!
Hüviä undu!
Hüviä üödü!
Hüvä!
Jumal tiedäü.
Kaikkie hüviä!
Kiitos!
Kiitossana Jumalale!
Kiitän!
Kui dielot mennäh?
Kui voi?
Kuibo on tervehüs?
Kuibo sinuu kučutah?
Kuibo sinä elät?
Kuibo voitto?
Mibo brujii tämä on?
Mi neče on?
Mih näh sinä pagizet?
Minun mieles.
Minä vuotan!
Mittuine küzündü!
Nimidä uuttu.
Ni nenga, ni tualleh.
Ni se, ni tämä.
Nägemizessäh!
Ole hüvä!
Olgah!
Olgua hüvät!
Passiboičen.
Passiboičen, hüvin.
Passiboičen, kai on hüvin.
Passiboičen kučundua!
Passiboičen suurin!
Piästä Jumal!
Proskeńńu!
Pühä Jumal!
Roikkah mi roikkah!

(Milyen) nevetséges!
Kedves vendégek!
Tisztelt uraim! Kedves uraim!
Tisztelt hölgyeim! Kedves hölgyeim!
Tisztelt uram! Kedves uram!
Tisztelt asszonyom! Tisztelt hölgyem! Kedves hölgyem!
Lépj tovább! Indíts!
(Ezt én) nem hiszem.
(Hát) még mit nem?!
Jó estét!
Jó reggelt!
Jó utat! Jó utazást!
Jó napot!
Jó egészséget!
Szép álmokat!
Jó éjt! Jó éjszakát!
Jól van! Rendben!
Isten tudja.
Minden jót!
Köszönet!
Hála Istennek!
Köszönöm!
Hogy mennek a dolgok? Hogy s mint?
Hogy s mint?
Hogy szolgál egészséged? Hogy szolgál egészsége?
Hogy hívnak (téged)?
Hogy vagy? Hogy élsz?
Hogy van (Ön)?
Ez (meg) micsoda?
Mi ez?
Miről beszélsz?
Véleményem szerint. Nézetem szerint.
Remélem!
Micsoda kérdés!
Semmi új(ság).
Sem így, sem úgy.
Sem ez, sem az.
Viszontlátásra!
Légy / legyél (oly) jó!
Legyen! Rendben!
Legyetek / ön(ök) legyen(ek) (oly) jó(k)!
Köszönöm.
Köszönöm, jól.
Köszönöm, minden rendben.
Köszönöm a meghívást!
Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm!
Isten őrizz!
Bocsánat!
Uramisten! Szent Isten!
Legyen, aminek lennie kell! Jöjjön, aminek jönnie kell!
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Se ei minuu huolevuta.
Se on huigietoi kielastus.
Se on jürkü vastavus.
Teijän tervehüökse!
Tervehüs!
Tervehüökse!
Tiettäväine!
Tämä ei ole hüväkse.
Äijügo on aigua?
Äijügo sinule on vuottu?

Ez (engem) nem izgat.
Ez arcátlan hazugság.
Ez szemtelen válasz.
Egészségére! Egészségükre! Egészségetekre!
Üdvözlet(em)!
Egészségedre!
Persze! Természetesen!
Ez nem lesz jó.
Mennyi az idő?
Hány éves vagy?
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A szócikkek szerkezete
A magyar–livvi szótár forrásanyaga azonos a livvi–magyar szótáréval.
A felhasznált forrásanyag nem a nyelvészeti kutatások szerinti alapszókincset tekinti kiindulási alapjának, és a szógyakoriságról készült tanulmányok eredményeire sem volt tekintettel.
Az itteni szócikkek címszavai szoros magyar betűrendben követik egymást.
Tekintettel arra, hogy a magyar–livvi szótár használói ugyanúgy szinte kizárólag magyar nyelvűek lesznek, mint a livvi–magyaré, a szócikkeket nyitó magyar szavak alaktani kifejtése elmarad.
A livvi megfelelőké viszont – különös tekintettel a toldalékolások hangtani sokszínűségére – ebben a
szótárban is teljes alaktani kifejtésükkel szerepel.
Többször szögletes zárójelben megadott külön dőlt betűs utalás segít a magyar szó többféle értelmezési
lehetőségének szétválasztására.
A magyar szócikkek esetében a szavakat nem követi rendszerszerűen a szófajuk megjelölése, olykor a
szófaj egyértelműsítése érdekében jelenik csak meg a szófaj nevének rövidítése, ha ezt az azonos alakúság
vagy a többszófajúság megkívánja.
Azonos alakúság vagy többszófajúság esetében a magyar változatokat szétválasztott szócikkben közvetlenül a szótári alapalak után római számok jelölik, és ugyanez az eljárás a már elhomályosult jelentésrokonság esetében is.
A magyar szó több jelentésváltozatának esetében a jelentéstanilag egymástól lényegesen eltérő livvi változatokat arab számok különböztetik meg.
A magyar összetett szavakban az azokat alkotó tagok határának külön megjelölése a livvi szavakéval ellentétben nem történik meg.
A magyar szócikkek nem tartalmaznak jelentést megvilágító példamondatokat vagy -szerkezeteket.
A balti finn nyelvészet a magyarnál jóval nagyobb számban önálló szófajú határozószóként kezeli azokat
a ragos névszói alakokat, amelyek használata az átlagosnál gyakoribb. A livvi–magyar szótár ezt hűen követi,
abban ezek a szavak önálló szócikket kaptak. Ugyanakkor a magyar–livvi szótárban az ilyen típusú határozószók magyar megfelelői csak ritkán szerepelnek külön szócikkben.
A képzési variációs lehetőségek miatt gyakran előfordul, hogy a livvi szónak több, hangalakjában csak
kis eltérést mutató magyar szó is megfelel, ilyenkor vagy csak a rendszeresebben használt magyar szó kapott
külön szócikket, vagy zárójeles alakkiegészítést használtam.
A magyar–balti finn nyelvű szótárak általában jóval több szócikket tartalmaznak, mint a nyelvi fordítottjaik, ami a különféle magyar alakváltozatok, a szinonímák és az igék igekötős formáinak számából fakad.
Ennek a magyar–livvi szótárnak az esetében ez a tendencia nem igaz, tekintettel arra is, hogy a livvi–
magyar szótár alapján kínálkozó összes magyar kifejezést – a magyar nyelvhasználat szempontjai szerint
megszűrve – nem vettem fel.
Az előző részben szereplő livvi–magyar szótár szócikkeinek száma némiképp 10 ezer fölött van, ez a
forrást jelentő livvi–orosz48 és orosz–livvi49 szótárakban szereplőknek mintegy a fele.
A livvi–magyar szótár szócikkeiben ezen túl valamivel több mint 1200, a jelentést megvilágító példamondat vagy -szerkezet is található.
Az itteni magyar–livvi szótár bővebb kifejtés nélküli szócikkeinek összes száma 6300.


48

МАКАРОВ, ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ: Словарь карельского языка (Ливвиковский диалект). Петрозаводск 1990.
http://resources.krc.karelia.ru/illh/doc/redkie/makarov_dict_ocr.pdf
49
BOIKO, TATJANA – MARKIANOVA, LJUDMILA: Suuri Veńa–karjalaine sanakniigu (livvin murreh). Petroskoi 2011. http://
elibrary.krc.karelia.ru/401/1/russko-karelskij_slovar.pdf
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abbahagy

A,Á
abbahagy heit|tiä (-än, -täü; -etäh),
lop|pie (-en, -pou; -pietah)
abbamarad rikkovu|o (-n, -u; -tah)
ábécé aberi (-n, -i; -loi)
ablak ikkun (-an, -ua; -oi)
ablakpárkány ikkun||pieli|ne (-zen,
-stü; -zii)
ábra kuv|a (-an, -ua; -ii)
ábrándozik huaveil|la (-en, -ou; -lah)
ábrándozó huaveili|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
ábrázat rož|a (-an, -ua; -ii)
ábrázol kuvail|la (-en, -ou; -lah),
kuvast|ua (-an, -au; -etah),
kuv|ata (-uan, -uau; -atah)
ábrázolás kuvailu (-n, -u; -loi),
kuvastu|s (-ksen, -stu; -ksii)
acél teräs||ra|udu (-vvan, -udua; udoi)
ács plotniek|ku (-an, -kua; -koi)
ad an|dua (-nan, -dau; -netah)
adag anno|s (-ksen, -stu; -ksii),
porsi|i (-en, -edu; -eloi), ver|o
(-on, -uo; -oloi)
adás [műsorszórás] ohjelm|u (-an,
-ua; -oi)
ádáz kov|a (-an, -ua; -ii)
adó [pénzügy] naloug|u (-an, -ua;
-oi), ver|o (-on, -uo; -oloi)
adódik an|duakseh (-nammos, dahes; -netahes), andavu|o (-n,
-u; -tah), sat|tuo (-un, -tuu; -utah)
adomány andam|u (-an, -ua; -ii),
lahj|u (-an, -ua; -oi)
adományoz lahjoit|tua (-an, -tau;
-etah)
adós velguniеk|ku (-an, -kua; -koi)
adósság laihin (-an, -ua; -oi),
vel|gu (-lan, -gua; -goi)
Afrika Afriek|ku (-an, -kua)
afrikai afriekan (rtlan) afriekkala|ine
(-zen, -stu; -zii)
ág oks|u (-an, -ua; -ii)
agitáció üllütü|s (-ksen, -stü; -ksii)
agitál üllüt|tüä (-än, -täü; -etäh)
agy hall|u (-an, -ua; -oi)
ágy koik|ku (-an, -kua; -kii),
magavo||sij|a (-an, -ua; -oi),
posteli (-n, -i; -loi)
agyag sav|i (-en, -ie; -ii/-iloi)

ágynemű(huzat) posteli||so|vat
(-bien, -bii, plur)
agyvelő aivo|t (-loin, -loi, plur)
ahogy kui, kuibo
ahogyan kui, kuibo
ahol kus, mis
ahova kunne
ajak huul|i (-en, -du; -ii)
ajándék andam|u (-an, -ua; -ii),
lahj|u (-an, -ua; -oi)
ajándékoz lahjoit|tua (-an, -tau; etah)
ajánl ehoitot|tua (-an, -tau; -etah),
kehoit|tua (-an, -tau; -etah),
tari|ta (-čen, -ččou; -tah)
ajánlás ehoitu|s (-ksen, -stu; -ksii),
kehoitu|s (-ksen, -stu; -ksii)
ajánlkozik tari|takseh (-čemmos,
-ččehes; -tahes)
ajtó uk|si (-sen, -stu; -sii)
ájulás tainehtu|s (-ksen, -stu; -ksii)
akác(fa) akasi|i (-en, -edu; -eloi)
akadály est|e (-ien, -ettü; -ielöi)
akar taht|uo (-on, -ou; -otah)
akarat taht|o (-on, -uo; -oloi)
akaratlan tahtomat|oi (-toman, tomua; -tomii)
akárki kentah (kenentah, kedätah),
kentahto (kenentahto, kedätahto)
akármi mitah (mintah, midätah),
mitahto (mintahto, midätahto)
akaszt riput|ella (-telen, -telou; ellah), riput|tua (-an, -tau; -etah)
akcentus pagin||lua|du (-vun, -duu;
-duloi), pagin||ta|ba (-van, -bua;
-boi)
aki ken
akkor silloi
akta akt|u (-an, -ua; -oi)
alá alle (+ gen)
alacsony madal (-an, -ua; -oi)
alagsor podvual|u (-an, -ua; -oi)
alagút tunneli (-n, -i; -loi)
aláhúz alle||viiv|ata (-uan, -uau; -atah)
aláírás alle||kirjuttami|ne (-zen, -stu;
-zii), alle||kirjutand|u (-an, -ua; -oi),
alle||kirjutu|s (-ksen, -stu; -ksii),
nimen||kirjutand|u (-an, -ua; -oi),
nimen||kirjuttami|ne (-zen, -stu;
-zii), nimen||kirjutu|s (-ksen, -stu;
-ksii), nimen||pan|o (-on, -uo; -oloi),
nimen||panemi|ne (-zen, -stu; -zii),
nimen||panend|u (-an, -ua; -oi)

állam
alak mu|odo (-vvon, -oduo; -odoloi),
vesto|s (-ksen, -stu; -ksii)
alakít muov|ata (-uan, -uau; -atah)
alany subjekt|u (-an, -ua; -oi)
alap alu|s (-ksen, -stu; -ksii),
alust|u (-an, -ua; -oi), aluži|n
(-men, -ndu; -mii), perust|u (-an,
-ua; -oi), pohj|u (-an, -ua; -ii)
alapítás azumi|ne (-zen, -stu; -zii),
azund|u (-an, -ua; -oi),
perustand|u (-an, -ua; -oi),
perustu|s (-ksen, -stu; -ksii)
alapító alguh||pani|i (-jan, -jua; -jii/
-joi), perusta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
alapítvány perusteh (-en, -tu; -ii)
alapos perustehelli|ne (-zen, -stu;
-zii)
alapzat alu|s (-ksen, -stu; -ksii),
alust|u (-an, -ua; -oi), aluži|n
(-men, -ndu; -mii)
álarc nuam|u (-an, -ua; -oi)
alárendel alist|ua (-an, -au; -etah)
alatt al (+ gen)
albatrosz mürskü||lin|du (-nun, -duu;
-duloi)
áldoz žertvui|ja (-čen, -ččou; -jah)
áldozat žertv|u (-an, -ua; -oi)
alezredes podpolkouniek|ku (-an,
-kua; -koi)
alföld alang|o (-on, -uo; -oloi)
alig čut, odva, vähäl, vähäzel,
vähäzes
alkalmas pädi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi),
pättäv|ü (-än, -iä; -ii)
alkalmasság pädevü|s (-ön, -ttü; -zii)
alkalmatlan pädemät|öi (-tömän,
-tömiä; -tömii)
alkohol alkogouli (-n, -i; -loi),
spirtu (-n, -u; -loi)
alkony(at) ehtü||zoŕ|a (-an, -ua; -ii)
alkonyodik pime|tä (-nen, -nöü; -täh)
alkot lu|vva (-on, -ou; -vvah)
alkotás tevo|s (-ksen, -stu; -ksii)
alkotmány perus||zakon (-an, -ua;
-oi)
alkotmányos perus||zakonalli|ne
(-zen, -stu; -zii)
alkudozás kaupičend|ü (-än, -iä; -öi)
alkudozik kaupič|ellakseh
(-čelemmos; -čelehes; -ellahes)
áll I fn le|ugu (-vvan, -ugua; -ugoi)
áll II verb seiz|uo (-on, -ou; -otah)
állam valdiv|o (-on, -uo; -oloi)

államelnök
államelnök prezident|u (-an, -ua; -oi)
állami valdivolli|ne (-zen, -stu; -zii),
valdivon (rtlan)
állampolgár kanzala|ine (-zen, -stu;
-zii)
állampolgárság kanzalližu|s (-on,
-ttu; -ksii)
állandó keskevümät|öi (-tömän,
-tömiä; -tömii)
állandóan aiven, loppemattah
állapot kun|do (-non, -duo; -doloi)
állás(hely) paik|ku (-an, -kua; -koi)
állat elät|ti (-in, -tii; -tilöi), zvieri (-n,
-i; -löi), žiivat|tu (-an, -tua; -toi)
állatfaj(ta)elätti||laji (-n, -i; -loi)
állati elätin (rtlan), zvierilöin (rtlan)
állatorvos žiivatan||liäkäri (-n, -i; -löi),
konno|i (-in, -idu; -loi)
állattenyésztés žiivatan||kazvatand|u
(-an, -ua; -oi)
állattenyésztő žiivatan||kazvatta|i
(-jan, -jua; -jii/-joi)
állatvilág eläin||mua||ilm|u (-an, -ua;
-oi)
állomás azem|u (-an, -ua; -oi),
seizond|u (-an, -ua; -oi)
alma juablok|ku (-an, -kua; -koi)
almafa juablokku||puu (-n, -du; -loi)
álmatlan unet|oi (-toman, -tomua;
-tomii)
alól alpäi (+ gen)
álom un|i (-en, -du; -ii)
alsó alaha|ine (-zen, -stu; -zii), ali|n
(-man, -mua; -mii)
alszik muata (maguan, maguau;
muatah), uin|ota (-uon, -uou; -otah)
általános ühtehi|ne (-zen, -stü; -zii)
alul al, alahači, alahan, madalači
alulra alle
alumínium aľumiini|i (-en, -edu;
-eloi)
alumíniumfólia aľumiini||bumuag|u
(-an, -ua; -oi)
alvad maksoit|tuo (-tuu)
amaz tai (tuan, tuadu)
ámbár hos, hot
amelyik kud|ai (-uan, -uadu; -ualoi),
mittu|ine (-zen, -stu; -zii)
Amerika Amierik|ku (-an, -kua)
amerikai amierikan (rtlan)
amierikkala|ine (-zen, -stu; -zii)
amerre kunne
ami mi (min, midä)
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amiért mikse, miksebo, mindäh,
mindähbo
amíg kuni
amikor konzu
amilyen kui, kuibo, mittu|ine (-zen,
-stu; -zii)
ámul ovvostu|o (-n, -u; -tah)
ámulat ovvostu|s (-ksen, -stu; -ksii)
analfabéta kirjah||maltamat|oi
(-toman, -tomua; -tomii)
analfabétizmus kirjah||maltamattomu|s (-on, -ttu; -ksii)
ananász ananas|su (-an, -sua; -soi)
Anglia Angli|i (-en, -edu)
angol anglien (rtlan), angliela|ine
(-zen, -stu; -zii)
angyal anheli (-n, -i; -loi)
antenna antenn|u (-an, -ua; -oi)
antropológia ristikanzan||ti|edo
(-i-jon, -eduo; -edoloi)
antropológus ristikanzan||juurien||tiijusteli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
anya muam|o (-an, -ua; -oloi)
anyag aineh (-en, -tu; -ii),
materjual|u (-an, -ua; -oi)
annyi sen||ver|du (-ran, -dua; -doi)
anyó(ka) ak|ku (-an, -kua; -koi)
anyós muatko|i (-in, -idu; -loi)
apa iž|ä (-än, -iä; -ii), tuat|to (-an,
-tua; -toloi)
apai ižän (rtlan), tuatan (rtlan)
ápol hoi|dua (-jan, -dau; -jetah)
ápolás hoidami|ne (-zen, -stu; -zii),
hoi|do (-jon, -duo; -doloi),
tervehüön||hoi|do (-jon, -duo;
-doloi)
ápolatlan hoidamat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
ápolatlanság hoidamattomu|s (-on,
-ttu; -ksii)
após ap|pi (-in, -pii; -piloi),
buaťušk|u (-an, -ua; -oi)
apostol apostol|u (-an, -ua; -oi)
április sula||kuu (-n, -du; -loi)
aprít lohk|ata (-uan, -uau; -atah),
salv|ua (-an, -au; -etah)
ár I [költség] hin|du (-nan, -dua;
-doi)
ár II [szerszám] ora|ine (-zen, -stu;
-zii)
arab aruabien (rtlan)
árad valu|o (-n, -u; -tah)
arany I fn kul|du (-lan, -dua; -doi)

asztalos
arany II mn kulda|ine (-zen, -stu;
-zii)
aranyműves kuldu||sep|pü (-än, -piä;
-pii)
áraszt kua|dua (-n, -dau; -tah)
arat leik|ata (-kuan, -kuau; -atah)
aratás leikkav|o (-on, -uo; -oloi)
árboc mačt|u (-an, -ua; -oi)
arc rož|a (-an, -ua; -ii)
arcátlan jürk|ü (-än, -iä; -ii)
árjegyzék hindu||list|u (-an, -ua; -oi)
árnyék pilve|s (-ksen, -stü; -ksii)
árnyékos pimež|ü (-än, -iä; -ii)
árpa I [növény] ozr|u (-an, -ua; -ii)
árpa II [a szemhéjon] koiran||nänni (-n, -i; -löi)
árt rik|kuo (-on, -kou; -otah)
ártalmas ebä||tervehelli|ne (-zen, -stü;
-zii)
ártatlan riähkät|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii), viärät|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii)
áru tavar (-an, -ua; -oi)
áruház tavar||lauk|ku (-an, -kua;
-koi), univermuag|u (-an, -ua; -oi)
árul markinoi|ja (-čen, -ččou; -jah)
árulás peto|s (-ksen, -stu; -ksii)
árulkodik kielit|ellä (-telen, -telöü;
-elläh)
áruló pettä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
árva armoit|oi (-toman, -tomua;
-tomii), orbo|i (-in, -idu; -loi)
árvíz suuri||vezi (-||vien, -||vettü;
-||vezii), vien||nouzu (-n, -u; -loi)
ás kaiv|ua (-an, -au; -etah)
ásás kaivami|ne (-zen, -stu; -zii)
ásít haikost|ua (-an, -au; -etah),
haikost|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes)
ásítás haikostu|s (-ksen, -stu; -ksii)
ásó labj|u (-an, -ua; -oi)
ásvány minerual|u (-an, -ua; -oi)
ásványvíz minerualu||vezi (-||vien,
-||vettü; -||vezii)
aszály kuivu|s (-on, -ttu; -zii)
aszkéta ičen||vuarda|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
asszony ak|ku (-an, -kua; -koi),
inehmi|ne (-zen, -stü; -zii), nai|ne
(-zen, -stu; -zii)
asztal stol|a (-an, -ua; -ii)
asztalos stouľari (-n, -i; -loi),
puu||sep|pü (-än, -piä; -pii)

át
át kauti (+ gen), läbi (+ iness),
piäliči (+ iness), poikki (+ iness)
átad luovut|tua (-an, -tau; -etah)
átalakít muut|ella (-telen, -telou;
-ellah), muut|tua (-an, -tau; -etah),
uvvistu|o (-n, -u; -tah)
átalakítás muutand|u (-an, -ua; -oi),
muuto|s (-ksen, -stu; -ksii),
muuttami|ne (-zen, -stu; -zii),
uvvistu-mi|ne (-zen, -stu; -zii),
uvvistun-d|u (-an, -ua; -oi)
átalakulás muuto|s (-ksen, -stu;
-ksii)
átázik li|vota (-guon, -guou; votah)
áthatolhatatlan läbi||piäzemät|öi
(-tömän, -tömiä; -tömii)
áthelyez siir|rellä (-delen, -delöü;
-relläh)
áthelyezés siir|do (-ron, -duo;
-doloi)
áthozat kan|do (-non, -duo; -doloi)
átjárás poikki||men|o (-on, -uo;
-oloi)
átjáró fn läbi||piäzendü||koht|u (-an,
-ua; -ii), poikki||meno||koht|u (-an,
-ua; -ii)
átkarol se|vätä (-büän, -büäü;
-vätäh)
átkelés poikki||men|o (-on, -uo; -oloi)
átkelő fn läbi||piäzendü||koht|u (-an,
-ua; -ii), üli||men|o (-on, -uo;
-oloi), ülitü|s (-ksen, -stü; -ksii),
poikki||meno||koht|u (-an, -ua; -ii)
átlagos vältäv|ü (-än, -iä; -ii)
atlasz atlas|su (-an, -sua; -soi)
átlátszó läbi||nägü|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi)
atléta atliet|tu (-an, -tua; -toi),
voimisteli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
atlétika atletiek|ku (-an; -kua; -koi)
átnedvesedik li|vota (-guon, -guou;
-votah)
átnedvesít livot|tua (-an, -tau; -etah)
átok kirovu|s (-ksen, -stu; -ksii)
atom atom (-an, -ua; -oi)
átölel se|vätä (-büän, -büäü;
-vätäh)
áttelel talvehti|e (-n, -u; -tah)
átváltoztat uvvistu|o (-n, -u; -tah)
átváltoztatás uvvistumi|ne (-zen,
-stu; -zii), uvvistund|u (-an, -ua;
-oi)

211
átvitel kan|do (-non, -duo; -doloi)
atya tuat|to (-an, -tua; -toloi)
atyai tuatan (rtlan)
augusztus elo||kuu (-n, -du; -loi)
ausztrál(iai) avstrualien (rtlan),
avstrualila|ine (-zen, -stu; -zii)
Ausztrália Avstruali|i (-en, -edu)
Ausztria Avstri|i (-en, -edu)
autó avt|o (-on, -uo; -oloi)
autóbusz avtoubus|su (-an, -sua;
-soi)
autógyár avto||zavod|u (-an, -ua; -oi)
autópálya piä||avto||dorog|u (-an,
-ua; -oi)
autószervíz avto||huol|do (-lon, -duo;
-doloi)
avokadó avokuad|o (-on, -uo; -oloi)
az nm tai (tuan, tuadu)
azáltal sen
azért mikse, miksebo, mindähbo,
mindäh, sen, sentäh, sidä, sikse
ázik kastu|o (-n, -u; -tah)
azonban ga, no
azonnal hedi, kerras
áztat kast|ua (-an, -au; -etah)
azután jällespäi, sit
Ázsia Aazi|i (-en, -edu)
ázsiai aazien (rtlan)

B
bab bo|ba (-van, -bua; -bii), pa|bu
(-vun, -buu; -buloi)
baba [játék] tüt|ti (-in, -tii; -tilöi)
bableves boba||rok|ku (-an, -kua;
-kii), pabu||rok|ku (-an, -kua; -kii)
bábszínház tütti||teatr|u (-an, -ua;
-oi)
bábu tüt|ti (-in, -tii; -tilöi)
bácsi(ka) diäd|ö (-än, -iä; -ölöi)
bagoly hüübi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
baj 1. hädä (hiän, hädiä; hädii),
ozattomu|s (-on, -ttu; -ksii),
vahing|o (-on, -uo; -oloi); 2.
[testi] ta|udi (-vvin, -u-dii; -udiloi)
bajnok čempion (-an, -ua; -oi)
bajnokság čempionuat|tu (-an, -tua;
-toi)
bájos mieluž|u (-an, -ua; -ii),
mielüttä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
bakkecske koza||boš|ši (-in, -šii;
-šiloi)

baráti
bal hur|ai (-uan, -uadu; -ualoi)
bál bualu (-n, -u; -loi), pi|do (-von,
-duo; -doloi)
balalajka balalaik|ku (-an, -kua;
-koi)
balerina baleriin|u (-an, -ua; -oi)
balett baliet|tu (-an, -tua; -toi)
ballada balluad|u (-an, -ua; -oi)
ballag kual|ua (-an, -au; -etah)
balra [hová] huruale, huruahpäi
balról hurual, hurualpäi
balsejtelem hura||miel|i (-en, -dü; -ii)
balszerencsés ozat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
balta kirve|s (-hen, -stü; -hii)
bámulatos ihailtav|u (-an, -ua; -ii)
banán banuan|u (-an, -ua; -oi)
bánásmód ičen||veiend|ü (-än, -iä; -ii)
bánat atkalu|s (-on, -ttu; -zii), goŕ|a
(-an, -ua; -ii), igäv|ü (-än, -iä; -ii)
bánatos atkal (-an, -ua; -oi),
goŕahi|ne (-zen, -stu; -zii),
igäv|ü (-än, -iä; -ii), jüg|ei (-ien,
-iedü; -ielöi)
bandita bandiit|tu (-an, -tua; -toi),
rozv|o (-on, -uo; -oloi)
bandzsa viľču||silm|ü (-än, -iä; -ii),
viärü||silm|ü (-än, -iä; -ii)
bank bank|u I (-an, -ua; -oi)
bankett bankiet|tu (-an, -tua; -toi)
bánkódik atkaloi|jakseh (-čemmos,
-ččehes; -jahes), atkaloi|ja (-čen,
-ččou; -jah), igävöi|jäkseh
(-čemmös, -ččehes; -jähes),
igävöi|jä (-čen, -ččöü; -jäh)
bánya kaivo|s (-ksen, -stu; -ksii)
bányász kaivos||mie|s (-hen, -stü;
-hii), šahťuor|u (-an, -ua; -oi)
bányászat kaivami|ne (-zen, -stu;
-zii), louhimi|ne (-zen, -stu; -zii),
louhind|u (-an, -ua; -oi)
bányászik kaiv|ua (-an, -au; -etah),
louhi|e (-n, -u; -tah)
bár I fn buar|u (-an, -ua; -oi)
bár II ksz hos, hot
barangol kävel|lä (-en, -öü; -läh)
bárány karič|ču (-an, -čua; -čoi),
vuon|u (-an, -ua; -ii)
barát dovariš|šu (-an, -šua; -šoi),
üstäv|ü (-än, -iä; -ii)
baráti sobuž|u (-an, -ua; -oi),
sovuk|as (-kahan, -astu; -kahii),
üstävälli|ne (-zen, -stü; -zii)

barátkozik
barátkozik üstävü|ö (-n, -ü; -täh)
barátság so|bu (-vun, -buu;
-buloi), ühtüm|ü (-än, -iä; -ii),
üstävü|s (-ön, -ttü; -zii)
barátságos üstävälli|ne (-zen, -stü;
-zii)
barázda va|go (-von, -guo; -goloi)
barázdál vagoil|la (-en, -ou; -lah)
barikád barrikuad|u (-an, -ua; -oi)
barka ur|bu (-van, -bua; -bii)
barkácsol muasterd|ua (-an, -au;
-etah)
bárki ken||tah (kenen||tah, kedä||tah), ken||tahto (kenen||tahto, kedä||tahto)
bármilyen mittuine||tahto
(mittuman||tahto, mittumua||tahto;
mittumii||tahto), mitus||tahto
(mittuon||tahto, mituttu||tahto;
mittuzii||tahto)
barna maksan||karva|ine (-zen, -stu;
-zii), mustu||veri|ne (-zen, -stü;
-zii), muzavan||rusk|ei (-ien, -iedu;
-ieloi)
barométer ilman||painien||mittari
(-n, -i; -loi)
baromfiudvar tahnu|t (-on, -ttu;
-zii)
bátor julg|ei (-ien, -iedu; -ieloi),
rohk|ei (-ien, -iedu; -ieloi),
urhak|as (-kahan, -astu; -kahii),
urhak|ko (-on, -kuo; -koloi)
bátorkodik rohke|ta (-nen, -nou;
-tah), ruohti|e (-n, -u; -tah)
bátorság rohkevu|s (-on, -ttu; -ksii),
urhakkahu|s (-on, -ttu; -ksii)
bátortalan ruohtimat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
bátortalanság ruohtimattomu|s (-on,
-ttu; -ksii)
báty veik|ki (-in, -kii; -kilöi)
bazár bazari (-n, -i; -loi)
bazilika baziliek|ku (-an, -kua; -koi)
be südämeh
beadvány pakiču|s (-ksen, -stu; -ksii)
beavatkozás küskemi|ne (-zen, -stü;
-zii)
beavatkozik küskevü|ö (-n, -ü; -täh)
bebizonyít tovest|ua (-an, -au; -etah)
bebizonyosodik tovestu|o (-n, -u; -tah)
beborít kat|tua (-an, -tau; -etah)
beborul [befelhősödik]
pilvest|iäkseh (-ähes)
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beburkolózik kiäri|ekseh (-mmös,
-hes; -tähes)
becéz äbäzöi|jä (-čen, -ččöü; -jäh)
becsap [rászed] muanit|ella (-telen,
-telou; -ellah), muanit|tua (-an,
-tau; -etah)
becsavar kier|diä (-rän, -däü;
-retäh)
becsmérel kir|ota (-uon, -uou; -otah)
becsomagol kiäri|e (-n, -ü; -täh),
paketiirui|ja (-čen, -ččou; -jah),
pakui|ja (-čen, -ččou; -jah)
becsomagolás pakuiččemi|ne (-zen,
-stu; -zii), pakuičend|u (-an, -ua; -oi)
becsuk um|mata (-buan, -buau;
-matah), ummist|ua (-an, -au;
-etah)
becsukódik salbavu|o (-n, -u; -tah)
becsül kunnivoi|ja (-čen, -ččou; -jah)
becsület kunniv|o (-on, -uo; -oloi)
bedug sü|die (-vin, -diü; -vitäh),
sü|vätä (-diän, -diäü; -vätäh)
beenged lask|ie (-en, -ou; -ietah),
piäst|iä (-än, -äü; -etäh)
befagy jiä|düö (-vün, -düü; -vütäh),
külm|iä (-än, -äü; -etäh)
befed kat|tua (-an, -tau; -etah)
befejez lop|pie (-en, -pou; -pietah),
piät|tiä (-än, -täü; -etäh)
befejezés lopend|u (-an, -ua; -oi),
loppemi|ne (-zen, -stu; -zii)
befejezetlen loppemat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
befejeződés lopund|u (-an, -ua; -oi)
befejeződik lop|piekseh (-emmos,
-pehes; -pietahes), lop|puo (-un,
-puu; -utah), piät|tüö (-ün, -tüü;
-ütäh)
befektet [tőkét] investoi|ja (-čen,
-ččou; -jah)
befektetés investoiču|s (-ksen, -stu;
-ksii)
befest kruas|sie (-in, -siu; -itah)
befog [lovat] vaľľast|ua (-an, -au;
-etah)
befogad [emberileg] sünnüt|tiä (-än,
-täü; -etäh)
befolyás vaikutu|s (-ksen, -stu; -ksii)
befolyásol vaikut|tua (-an, -tau;
-etah)
befon palmikoi|ja (-čen, -ččou; -jah)
befordul kiän|düö (-nün, -düü;
-nütäh)

belépés
befőtt kampot|tu (-an, -tua; -toi)
behatárol rajoit|tua (-an, -tau; -etah)
behatol tung|iekseh (-emmos,
-ehes; -ietahes)
behelyez pan|na (-en, -ou; -nah),
sijoit|tua (-an, -tau; -etah)
behoz tu|vva (-on, -ou; -vvah)
beigazolódik tovestu|o (-n, -u; -tah)
beiratkozik kirjut|tuakseh (-ammos,
-tahes; -etahes)
bejárat tulendu||ver|äi (-iän, -iädü;
-iä-löi)
béka löpšö|i (-in, -idü; -löi),
šlöp|öi (-öin, -pöidü; -pölöi)
bekapcsol viri|tä (-en, -eü; -täh)
bekapcsolódik liit|tüö (-ün, -tüü;
-ütäh)
béke rauh|u (-an, -ua; -oi), rauhu|s
(-on, -ttu; -zii)
beken voi|jella (-delen, -delou;
-jellah)
bekerít aijoit|tua (-an, -tau; -etah)
békés rauha|ine (-zen, -stu; -zii),
rauhaž|u (-an, -ua; -oi)
békeszerető rauhan||kannatta|i (-jan,
-jua; -jii/-joi), rauhaž|u (-an, -ua; -oi)
bekezdés kappaleh (-en, -tu; -ii),
tekstan||pal|a (-an, -ua; -oi)
bél šuol|i (-en, -du; -ii)
beleegyezés suostumu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
beleegyezik alistu|o (-n, -u; -tah),
suostu|o (-n, -u; -tah)
belefér sün|düö (-nün, -düü; -nütäh)
belefolyik lang|eta (-ien, -ieu; -etah),
laskevu|o (-n, -u; -tah),
lask|iekseh (-emmos, -ehes;
-ietahes)
belekapaszkodik ot|ellakseh
(-telemmos, -telehes; -ellahes),
pi|diäkseh (-emmös, -dähes;
-etähes)
belelép pol|gie (-len, -gou; -gietah)
beleömlik lang|eta (-ien, -ieu; -etah,
lask|iekseh (-emmos, -ehes;
-etahes) ), laskevu|o (-n, -u; -tah)
beleönt kua|dua (-n, -dau; -tah),
val|ua (-an, -au; -etah), valut|tua
(-an, -tau; -etah)
belép 1. pol|gie (-len, -gou; -gietah);
2. [szervezetbe] liit|tüö (-ün, -tüü;
-ütäh)
belépés südämeh||piäzü (-n, -ü; -löi)

belépőjegy
belépőjegy lip|pu (-un, -puu; -puloi)
beleszeret miel|düö (-lün, -düü;
-lütäh)
beletölt kua|dua (-n, -dau; -tah),
val|ua (-an, -au; -etah), valut|tua
(-an, -tau; -etah)
belga beľgien (rtlan), beľgiela|ine
(-zen, -stu; -zii)
Belgium Beľgi|i (-en, -edu)
belorusz beloruussien (rtlan),
valgo||veńala|ine (-zen, -stu; -zii)
Belorusszia Beloruussi|i (-en, -edu)
bélrendszer šuolist|o (-on, -uo; -oloi)
belül südämes, süväimes
bélyeg poštu||mark|u (-an, -ua; -oi)
bélyeggyűjtés poštu||markoin||keriänd|ü (-än, -iä; -öi)
bélyeggyűjtő poštu||markoin||keriäj|ü (-än, -iä; -ii)
bemutat ezit|tiä (-än, -täü; -etäh),
ozut|ella (-telen, -telou; -ellah),
ozut|tua (-an, -tau; -etah)
bemutatás ezitü|s (-ksen, -stü; -ksii),
ozuttelemi|ne (-zen, -stu; -zii),
ozuttelend|u (-an, -ua; -oi)
bemutatkozik ezit|ellä (-telen,
-telöü; -elläh)
benépesít eloit|tua (-an, -tau; -etah)
bent südämes, süväimes
benzin benzin (-än, -iä; -öi)
benzinkút benzin||kolonk|u (-an, -ua;
-oi)
beönt val|ua (-an, -au; -etah),
valut|tua (-an, -tau; -etah)
bepakol pakui|ja (-čen, -ččou; -jah)
bepakolás pakuiččemi|ne (-zen, -stu;
-zii), pakuičend|u (-an, -ua; -oi)
bepiszkol hier|uo (-on, -ou; -otah),
ligavut|tua (-an, -tau; -etah), lijast|ua (-an, -au; -etah), revust|ua (-an,
-au; -etah)
bepiszkolódik ligavu|o (-n, -u; -tah),
lijastu|o (-n, -u; -tah), revustu|o
(-n, -u; -tah)
bér palk|u (-an, -ua; -oi)
bereked kähi|stä (-zen, -zöü; -stäh)
bérel vuogr|ata (-uan, -uau; -atah)
berendez lait|tua (-an, -tau; -etah)
berendezés laitteh|et (-ien, -ii, plur),
laittehist|o (-on, -uo; -oloi), vehkehist|ö (-ön, -üö; -ölöi)
berkenye pihľa|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
bérlet abonement|u (-an, -ua; -oi)
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bérmunka palku||rua|do (-von, -duo;
-doloi)
berozsdásodik ruostu|o (-n, -u;
-tah)
besötétedik pime|tä (-nen, -nöü;
-täh)
beszámoló otčot|tu (-an, -tua; -toi)
beszéd pagin (-an, -ua; -oi)
beszédhiba pagin||vi|ga (-jan, -gua;
-goi)
beszél san|uo (-on, -ou; -otah)
beszélget beśodui|ja (-čen, -ččou;
-jah), pagizut|tua (-an, -tau; -etah),
pa|ista (-gizen, -gizou; -istah),
tolkui|ja (-čen, -ččou; -jah)
beszélgetés beśod|u (-an, -ua; -oi),
pagin (-an, -ua; -oi)
betakar kat|tua (-an, -tau; -etah)
betakarózik kat|tuakseh (-ammos,
-tahes; -etahes), kattavu|o (-n, -u;
-tah)
betart no|udua (-vvan, -udau;
-vvetah)
beteg läži|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
betegeskedik läži|e (-n, -ü; -täh)
betegség läžind|ü (-än, -iä; -öi), ta|udi
(-vvin, -udii; -udiloi),
voimattomu|s (-on, -ttu; -ksii)
beteker kier|diä (-rän, -däü;
-retäh)
betesz pan|na (-en, -ou; -nah),
sijoit|tua (-an, -tau; -etah)
betét [pénzintézeti] sijoitu|s (-ksen,
-stu; -ksii)
betétkönyv siästö||kirj|u (-an, -ua;
-oi)
beton beton (-an, -ua; -oi)
betölt val|ua (-an, -au; -etah),
valut|tua (-an, -tau; -etah)
betörés kiškond|u (-an, -ua; -oi),
rüöst|ö (-ön, -üö; -ölöi)
betörő rüöstä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
betű kirjai|n (-men, -ndu; -mii)
beüt išk|ie (-en, -öü; -ietäh),
per|gua (-ran, -gau; -retäh),
satat|tua (-an, -tau; -etah)
bevándorlás ulgo||muale||muut|to
(-on, -tuo; -toloi)
bevégez lop|pie (-en, -pou;
-pietah), piät|tiä (-än, -täü; -etäh)
bever išk|ie (-en, -öü; -ietäh),
per|gua (-ran, -gau; -retäh)
bevétel tul|o (-on, -uo; -oloi)

bizomány
bevezetés [fogalmazvány]
ezi||pagin (-an, -ua; -oi)
bevisz tu|vva (-on, -ou; -vvah),
kan|dua (-nan, -dau; -netah)
bezár luki|ta (-čen, -ččou; -tah),
sal|vata (-buan, -buau; -vatah),
um|mata (-buan, -buau; -matah),
ummist|ua (-an, -au; etah)
bezárás salbuami|ne (-zen, -stu; -zii),
salbuand|u (-an, -ua; -oi)
bezáródik salbavu|o (-n, -u; -tah)
Biblia Bibli|i (-en, -edü; -elöi)
bicikli püör|ü (-än, -iä; -ii)
biciklis(ta) püöräl||aja|i (-jan, -jua;
-jii/-joi)
bifsztek pihu (-n, -u; -loi)
bika häk|ki (-in, -kii; -kilöi)
bilincs kahleh|et (-ien, -ii, plur),
ra|vvat (-vvoin, -udoi, plur)
billentyű kosket|in (-timen, -indu;
-timii)
biológia biolougi|i (-en, -edu; -eloi)
biológus bioloug|u (-an, -ua; -oi)
bírál arvostel|la (-en, -ou; -lah)
bírálat arvostelu (-n, -u; -loi)
birka boš|ši (-in, -šii; -šiloi),
lam|mas (-bahan, -mastu; -bahii)
birkózás borč|u (-an, -ua; -ii)
birkózik borčui|ja (-čen, -ččou; -jah)
birkózó borčuičči|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
bíró suďď|u (-an, -ua; -oi)
bíróság su|udo (-vvon, -uduo;
-udoloi)
bírság štruafu (-n, -u; -loi)
bírságol štrafui|ja (-čen, -ččou; -jah)
birtoklás ižändöiččemi|ne (-zen,
-stü; -zii), omistami|ne (-zen, -stu;
-zii), omistand|u (-an, -ua; -oi),
omistu|s (-ksen, -stu; -ksii)
birtokol ižändöi|jä (-čen, -ččöü;
-jäh), omist|ua (-an, -au; -etah)
birtokos ižänd|ü (-än, -iä; -ii/-öi),
omista|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
bizalmas luottavukselli|ne (-zen,
-stu; -ksii), uskottav|u (-an, -ua; -ii)
bizalmatlanság luottamattomu|s (-on,
-ttu; -ksii), uskomattomu|s (-on,
-ttu; -ksii)
bizalmi mn uskottav|u (-an, -ua; -ii)
bizalom luottavu|s (-on, -ttu; -ksii)
bízik luot|tua (-an, -tau; -etah)
bizomány hinnoittelu (-n, -u; -loi)

bizonygat
bizonygat tovestel|la (-en, -ou; -lah)
bizonyít luj|ata (-uan, -uau; -atah),
tovest|ua (-an, -au; -etah)
bizonyítás tovestu|s (-ksen, -stu;
-ksii).
bizonyíték tovendu|s (-ksen, -stu;
-ksii), tovesteh (-en, -tu; -ii)
bizonyítvány opastundu||tovendu|s
(-ksen, -stu; -ksii)
bizonyos tiettävä|ine (-zen, -stü; -zii)
bizonyosan tiettäväine
bizonytalan ebä||selv|ü (-än, -iä;
-ii), uj|o (-on, -uo; -oloi)
biztat tung|ie (-en, -ou; -ietah)
biztonság tovelližu|s (-on, -ttu;
-ksii), varmu|s (-on, -ttu; -ksii)
biztonságos tovelli|ne (-zen, -stu;
-zii)
biztos I hsz toven
biztos II mn tovelli|ne (-zen, -stu;
-zii), varm|u (-an, -ua; -oi)
biztosan varmasti
blokád kier|do (-ron, -duo; -doloi)
blúz kouht|u (-an, -ua; -ii), naizien||pai|du (-jan, -dua; -doi)
bocsánat proskeńń|u (-an, -ua; -oi)
bódé butk|u (-an, -ua; -ii)
bodorodik kiǯerdü|ö (-ü; -täh)
bodros kiǯer (-än, -iä; -öi)
bog solm|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
bogár böbök|kü (-än, -kiä; -köi),
börö|i (-in, -idü; -löi), pöpök|kü
(-än, -kiä; -köi)
bogyó marj|u (-an, -ua; -oi)
bohózat fars|u (-an, -ua; -oi)
bojár bajari (-n, -i; -loi)
bojt kisti (-n, -i; -löi)
boka kezräi|n (-men, -ndü; -mii),
pagi|i (-en, -edü; -elöi)
bokor tuhj|o (-on, -uo; -oloi)
boksz(olás) kulakku||tor|a (-an, -ua;
-ii)
bokszoló kulakku||toruaj|u (-an, -ua;
-ii/ -oi)
boldogság ülin||oz|a (-an, -ua; -ii)
bolgár bolguarien (rtlan),
bolguariela|ine (-zen, -stu; -zii)
bolha čonǯo|i (-in, -idu; -loi)
bólint häil|ätä (-iän, -iäü; -ätäh)
bolt lauk|ku (-an, -kua; -koi)
bomba bomb|u (-an, -ua; -ii)
bor viin|u (-an, -ua; -oi)
borda külgi||luu (-n, -du; -loi)
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bordó muzavan||rusk|ei (-ien, -iedu;
-ieloi)
boríték konvert|u (-an, -ua; -oi)
borító fn kan|zi (-nen, -tu; -zii)
borjúhús vazan||lih|a (-an, -ua; -oi)
bornemissza juomat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
borogatás kampres|su (-an, -sua;
-soi), kiär|e (-ien, -ettü; -ielöi)
borona astav|u (-an, -ua; -oi)
borospohár ŕumku (-n, -u; -loi)
borostyán(kő) meri||pihk|u (-an,
-ua; -oi)
borotva britf|u (-an, -ua; -oi), pardu||veič|či (-en, -čie; -čii/-čilöi)
borotválkozik brei|jäkseh (-čemmös,
-ččehes; -jähes)
bors pippuri (-n, -i; -loi)
borsó herneh (-en, -tü; -ii)
borult pilvež|ü (-än, -iä; -ii)
borús pilveksi|ne (-zen, -stü; -zii)
borzalmas kauh|ei (-ien, -iedu;
-ieloi)
bosszant niärit|tiä (-än, -täü; -etäh),
äräit|tiä (-än, -täü; -etäh)
botlik öntästü|ö (-n, -ü; -täh)
botrány huigiettomu|s (-on, -ttu; -ksii)
botrányos huigiet|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
bozót tuhjožik|ko (-on, -kuo; -koloi),
vičik|kö (-ön, -küö; -kölöi)
bőg möngü|ö (-n, -ü; -täh), röngü|ö
(-n, -ü; -täh)
bögöly puarm|u (-an, -ua; -oi)
bögre kup|pi (-in, -pii; -piloi)
bök čök|kie (-in, -kiü; -itäh)
bölcs mielev|ü (-än, -iä; -ii),
mudro|i (-in, -idu; -loi), viiza|s
(-han, -stu; -hii), älük|äs (-kähän,
-ästü; -kähii)
bölcsesség mudrosti (-n, -i; -loi),
viizavu|s (-on, -ttu; -ksii)
bölcső kätkü|t (-ön, -ttü; -zii)
bölcsőde juasli (-n, -i; -loi)
bömböl möngü|ö (-n, -ü; -täh),
röngü|ö (-n, -ü; -täh)
bőr 1. nahk|u (-an, -ua; -oi); 2.
[emberi] hibj|u (-an, -ua; -oi)
bőrönd čamodan (-an, -ua; -oi)
bőröv nahku||remeni (-n, -i; -löi),
nahku||vüö (-n, -dü; -löi)
bőrszíj nahku||remeni (-n, -i; -löi),
nahku||vüö (-n, -dü; -löi)

bűntett
börtön türm|ü (-än, -iä; -ii)
bőség küllü|s (-ön, -ttü; -zii), äijü|s
(-ön, -ttü; -zii)
bőséges üli||miärä|ine (-zen, -stü; -zii)
brokkoli brokkoli (-n, -i; -loi)
bronz bronz|u (-an, -ua; -ii)
bú atkalu|s (-on, -ttu; -zii), goŕ|a
(-an, -ua; -ii), igäv|ü (-än, -iä; -ii)
búbánat atkalu|s (-on, -ttu; -zii),
goŕ|a (-an, -ua; -ii), igäv|ü (-än,
-iä; -ii)
búg soit|tua (-an, -tau; -etah),
zvoni|e (-n, -u; -tah); viheld|iä
(-än, -äü; -etäh)
búgás viheldü|s (-ksen, -stü; -ksii)
Bulgária Bolguari|i (-en, -edu)
burgonya kartohk|u (-an, -ua; -oi)
burgonyapüré kartohku||kuaš|šu
(-an, -šua; -šoi)
burkolat piälü|s (-ksen, -stü; -ksii)
burok piälü|s (-ksen, -stü; -ksii)
bús atkal (-an, -ua; -oi), goŕahi|ne
(-zen, -stu; -zii), igäv|ü (-än, -iä;
-ii), jüg|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
búsul atkaloi|jakseh (-čemmos,
-ččehes; -jahes), atkaloi|ja (-čen,
-ččou; -jah), goŕui|ja (-čen, -ččou;
-jah), igävöi|jä (-čen, -ččöü;
-jäh), igä-vöi|jäkseh (-čemmös,
-ččehes; -jähes)
buta mielet|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii), tolkut|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
butaság mielettömü|s (-ön, -ttü;
-ksii)
bútor lomu (-n, -u; -loi)
buzgó kehtuaj|u (-an, -ua; -oi)
buzgóság kehtav|o (-on, -uo; -oloi)
büfé haukkavus||paik|ku (-an, -kua;
-koi)
bűn riähk|ü (-än, -iä; -ii), viärü|s (-ön,
-ttü; -ksii)
bűnös viär|ü (-än, -iä; -ii),
viärüniek|ku (-an, -kua; -koi)
bűntelen riähkät|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii), viärät|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii)
bűntény riko|s (-ksen, -stu; -ksii)
büntet kurit|tua (-an, -tau; -etah),
nakaži|e (-n, -u; -tah)
büntetés kuritu|s (-ksen, -stu; -ksii),
nakazuani|i (-en, -edu; -eloi)
bűntett riko|s (-ksen, -stu; -ksii)
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bűnügyi
bűnügyi rikokselli|ne (-zen, -stu;
-zii)
büszke ülb|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
büszkélkedik ülbeil|lä (-en, -öü;
-läh)
büszkeség ülbevü|s (-ön, -ttü; -zii)

C
cár suari (-n, -i; -loi)
cárnő suaris|u (-an, -ua; -oi)
cárság suarstv|u (-an, -ua; -oi)
cédula lippu|ine (-zen, -stu; -zii)
cég firm|u (-an, -ua; -oi)
cékla svjokl|u (-an, -ua; -ii)
cél [elérendő] piä||miär|ü (-än, -iä;
-ii), tavoit|eh (-tehen, -ehtu; -tehii)
cél(pont) puali (-n, -i; -loi)
cella [börtön] türmü||huoneh (-en,
-tu; -ii)
céllövölde ammundu||huonu|s (-ksen,
-stu; -ksii), ammundu||zual|u (-an,
-ua; -oi)
cement sement|u (-an, -ua; -oi)
centi(méter) santimetr|u (-an, -ua;
-oi)
centrifuga sentrifuug|u (-an, -ua; -oi)
centrum kesk|i (-en, -ie; -ii/-ilöi),
kesku|s (-ksen, -stu; -ksii)
ceremónia seremouni|i (-en, -edu;
-eloi)
cérna lang|u (-an, -ua; -oi), niit|ti
(-in, -tii; -tilöi)
ceruza karandiš|šu (-an, -šua; -šoi),
piirdi|n (-men, -ndü; -mii)
cet(hal) kit|a (-an, -ua; -oi), sini||kit|a (-an, -ua; -oi)
cica kažin||poi|gu (-jan, -gua; -gii)
cigány čigan (-an, -ua; -oi)
cikkely jago||oz|a (-an, -ua; -ii),
pügäl (-än, -iä; -ii)
ciklon siklon (-an, -ua; -oi)
cilinder silindr|u (-an, -ua; -oi)
cím [lakás, levél] adres|si (-in, -sii;
-siloi)
címer gerb|u (-an, -ua; -oi)
címzett fn adresuat|tu (-an, -tua;
-toi), poštan||suaj|u (-an, -ua; -ii/
-oi)
cin tin|a (-an, -ua; -oi)
cinege tija|ine (-zen, -stu; -zii)
cinke tija|ine (-zen, -stu; -zii)

cipész kengän||ombeli|i (-jan, -jua;
-jii/ -joi)
cipó nižu|ine (-zen, -stu; -zii)
cipő jallač|či (-in, -čii; -čiloi)
cipősarok kan|du (-nan, -dua; -doi)
cirkulálás kier|do (-ron, -duo;
-doloi)
cirkusz sirk|u (-an, -ua; -oi)
citrom limon (-an, -ua; -oi)
citromfa limon||puu (-n, -du; -loi)
citromlé limonuad|u (-an, -ua; -oi)
civakodás räǯü (-n, -ü; -löi)
civakodik räǯi|stä (-zen, -zöü; -stäh)
civilizáció sivilizati|i (-en, -edu;
-eloi)
copf kas|su (-an, -sua; -soi),
palmik|ko (-on, -kuo; -koloi)
cölöp balki (-n, -i; -loi)
cukor zuahari (-n, -i; -loi)
cukortartó zuaharnič|ču (-an, -čua;
-čoi)
cukrász magieloin||valmista|i (-jan,
-jua; -jii/-joi)
cukroz zuaharoit|tuo (-un, -tuu; -utah)

CS
csahol räük|küö (-ün, -küü; -ütäh)
csak vai, vaiku, vaste
csal muanit|ella (-telen, -telou;
-ellah), muanit|tua (-an, -tau; -etah)
család famiili|i (-en, -edu; -eloi),
kanz|u (-an, -ua; -oi), pereh (-en,
-tü; -ii), rodu||kun|du (-nan, -dua;
-dii), su|gu (-vun, -guu; -guloi)
családfa sugu||puu (-n, -du; -loi)
családi perehelli|ne (-zen, -stü; -zii)
csalán šiilo|i (-in, -idu; -loi)
csalás muanitu|s (-ksen, -stu; -ksii),
muaniv|o (-on, -uo; -oloi)
csaló kielasta|i (-jan, -jua; -jii/-joi),
muanitta|i (-jan, -jua; -jii/-joi),
valehti|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
csalódás pettümü|s (-ksen, -stü; -ksii)
csalódik kielastu|o (-n, -u; -tah),
muanivu|o (-n, -u; -tah), pet|tüö
(-ün, -tüü; -ütäh)
csalogány solovei||lin|du (-nun, -duu;
-duloi)
csap verb išk|ie (-en, -öü; -ietäh)
csapat jouk|ko (-on, -kuo; -koloi),
parv|i (-en, -ie; -ii/-iloi)

cséplőgép
csapda 1. ri|da (-jan, -dua; -doi)
[átv is]; 2. [eszköz] ra|vvat (-vvoin,
-udoi, plur), kapkan (-an, -ua; -oi)
csasztuska častušk|u (-an, -ua; -oi)
csata boju (-n, -u; -loi), tor|a (-an,
-ua; -ii)
csatangol kävel|lä (-en, -öü; -läh)
csatázik tor|ata (-uan, -uau; -atah)
csatlakozik liit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh)
csatorna butk|i (-en, -ie; -iloi),
kanuav|u (-an, -ua; -oi)
csattog lošk|ua (-an, -au; etah),
loškahut|ella (-telen, -telou;
-ellah), pačkaht|uakseh
(-ammos, -ahes; -etahes)
csavar I fn vint|u (-an, -ua; -oi)
csavar II verb lask|ie (-en, -ou;
-ietah), pun|uo (-on, -ou; -otah)
csavarhúzó otvjortk|u (-an, -ua; -oi)
csavarodik kier|düö (-rün, -düü;
-rütäh), punovu|o (-n, -u; -tah),
pun|uokseh (-ommos, -ohes;
-otahes)
csecsemő üsküniek|ku (-an, -kua;
-koi)
cseh čeehiela|ine (-zen, -stu; -zii)
Csehország Čeehi|i (-en, -edu)
csekély hen|do (-non, -duo; -doloi),
vähä, vähä|ine (-zen, -stü; -zii)
csekk čiek|ku (-an, -kua; -koi)
cselekedet te|go (-von, -guo; -goloi)
cselekmény tapahtum|u (-an, -ua; -ii)
cselekszik rua|dua (-n, -dau; -tah)
cselekvés rua|do (-von, -duo;
-doloi), te|go (-von, -guo; -goloi)
cselgáncs dziud|o (-on, -uo, -oloi)
cseng heli|stä (-zen, -zöü; -stäh),
kili|stä (-zen, -zöü; -stäh),
kilket|tiä (-än, -täü; -etäh),
soit|tua (-an, -tau; -etah), zvoni|e
(-n, -u; -tah)
csengés helineh (-en, -tü; -ii),
kilketü|s (-ksen, -stü; -ksii)
csenget čilkut|tua (-an, -tau; -etah),
heläit|tiä (-än, -täü; -etäh)
csengetés čilkutu|s (-ksen, -stu; -ksii),
heläitü|s (-ksen, -stü; -ksii)
csengő kello|ine (-zen, -stu; -zii)
csepeg tip|puo (-un, -puu; -utah)
csepegtet tiput|tua (-an, -tau; -etah)
csépel pui|ja (-n, -bi; -jah)
cséplés puind|u (-an, -ua; -oi)
cséplőgép puindu||koneh (-en, -tu; -ii)

csepp
csepp fn pizar (-en, -du; -ii),
tippa|ine (-zen, -stu; -zii)
cserbenhagy jät|tiä (-än, -täü; -etäh)
csere vaihtami|ne (-zen, -stu; -zii),
vaihtand|u (-an, -ua; -oi), vaiht|o
(-on, -uo; -oloi)
cserebogár kevät||börö|i (-in, -idü;
-löi)
cserél vaihtel|la (-en, -ou; -lah),
vaiht|ua (-an, -au; -etah)
cseremisz čeremisan, mari (-n, -i; -loi)
cserje tuhjožik|ko (-on, -kuo; koloi), vičik|kö (-ön, -küö; -kölöi)
cserkész skaut|tu (-an, -tua; -toi)
csésze čuašk|u (-an, -ua; -oi),
kup|pi (-in, -pii; -piloi)
cseveg bolbet|tua (-an, -tau; -etah),
hačat|tua (-an, -tau; -etah)
csicsereg čičet|tiä (-än, -täü; -etäh)
csiga [állat] edenö|i (-in, -idü; -löi)
csilingel čili|stä (-zen, -zöü; -stäh)
csillag tiäht|i (-en, -ie; -ii/-ilöi)
csillagász tiähtien||tiijusteli|i (-jan,
-jua; -jii/-joi)
csillagászat tiähtien||ti|edo (-ijon,
-eduo; -edoloi)
csillagászati tiähtien||tiijoilli|ne (-zen,
-stu; -zii)
csillagos tiähtek|äs (-kähän, -ästü;
-kähii)
csillapít hoivend|ua (-an, -au; -etah),
laivend|ua (-an, -au; -etah),
lievend|iä (-än, -äü; -etäh)
csillár ľustr|u (-an, -ua; -oi)
csillog čilket|tiä (-än, -täü; -etäh),
kiil|diä (-län, -däü; -letäh),
loist|ua (-an, -au; -etah), losni|e
(-n, -u; -tah)
csillogás čilketü|s (-ksen, -stü; -ksii),
kiil|do (-lon, -duo; -doloi), loist|o
(-on, -uo; -oloi), loškotu|s (-ksen,
-stu; -ksii)
csillogó kiildä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi),
loista|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
csimpánz šimpanz|e (-ien, -iedu;
-ieloi)
csinál azu|o (-n, -u; -tah), lua|die
(-jin, -diu; -jitah)
csinovnyik činouniek|ku (-an, -kua;
-koi)
csíp 1. [rovar] ńok|ata (-kuan, -kuau;
-atah); 2. [ujjal] näpistel|lä (-en,
-öü; -läh), näpist|iä (-än, -äü; -etäh)
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csipetnyi näppi|ne (-zen, -stü; -zii)
csipke kruuživ|o (-on, -uo; -oloi)
csíra ido|ine (-zen, -stu; -zii), ije
(idien, ijettü; idielöi)
csirke kanan||poiga|ine (-zen, -stu;
-zii)
csirkefogó pahan||azu|i (-jan, -jua;
-jii/ -joi)
csiszol silend|iä (-än, -äü; -etäh)
csizma keng|ü (-än, -iä; -ii),
suapp|ai (-uan, -uadu; -ualoi)
csizmadia kengän||ombeli|i (-jan,
-jua; -jii/-joi)
csoda ču|udo (-vvon, -uduo;
-udoloi), kumm|u (-an, -ua; -ii)
csodabogár ilo||pal|a (-an, -ua; -oi)
csodálatos kummak|as (-kahan,
-astu; -kahii)
csodálkozás ovvostu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
csodálkozik ovvostu|o (-n, -u; -tah)
csodáló ihaili|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
csók ukkav|o (-on, -uo; -oloi)
csóka šńuak|ku (-an, -kua; -koi)
csókol uk|ata (-kuan, -kua; -atah),
ukkail|la (-en, -ou; -lah)
csokoládé šokoluad|u (-an, -ua; -oi)
csókolózik ukkail|lakseh (-emmos,
-ehes; -lahes)
csokor bukiet|tu (-an, -tua; -toi)
csomag pakiet|tu (-an, -tua; -toi),
pakkavu|s (-ksen, -stu; -ksii)
csomagol paketiirui|ja (-čen, -ččou;
-jah), pakui|ja (-čen, -ččou; -jah)
csomagolás pakuiččemi|ne (-zen,
-stu; -zii), pakuičend|u (-an, -ua;
-oi)
csomagolópapír kiäre||bumuag|u
(-an, -ua; -oi)
csomó solm|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
csónak veneh (-en, -tü; -ii)
csónakázás soudelu (-n, -u; -loi)
csónakázik sov|vella (-delen,
-delou; -vellah)
csont luu (-n, -du; -loi)
csoport jouk|ko (-on, -kuo; -koloi)
csorog ńurait|tua (-an, -tau; -etah)
cső tru|ba (-van, -bua; -bii)
csőd häviend|ü (-än, -iä; -öi),
romahtu|s (-ksen, -stu; -ksii)
csökken piene|tä (-nen, -nöü; -täh),
puole|ta (-nen, -nou; -tah),
vähe|tä (-nen, -nöü; -täh)

dajka
csökkenés alenemi|ne (-zen, -stu; -zii),
alenend|u (-an, -ua; -oi),
langiemi|ne (-zen, -stu; -zii),
langiend|u (-an, -ua; -oi),
laskenemi|ne (-zen, -stu; -zii),
laskenend|u (-an, -ua; -oi)
csökkent verb pienend|iä (-än, -äü;
-etäh)
csökönyös iče||päi|ne (-zen, -stü;
-zii), oma||nenä|ine (-zen, -stü;
-zii)
csöpög tip|puo (-un, -puu; -utah)
csöpögtet tiput|tua (-an, -tau; -etah)
csöpp fn pizar (-en, -du; -ii),
tippa|ine (-zen, -stu; -zii)
csőr ńok|ku (-an, -kua; -kii)
csörög zvoni|e (-n, -u; -tah)
csúcs harj|u (-an, -ua; -oi), ladv|u (-an,
-ua; -oi), oč|ču (-an, -čua; -čii)
csúf tuhm|u (-an, -ua; -ii)
csúfság tuhmu|s (-on, -ttu; -ksii)
csuha ŕas|a (-an, -ua; -oi)
csuka [hal] ha|ugi (-vvin, -ugii;
-ugiloi)
csupán vai, vaiku, vaste
csupasz alasto|i (-man, -mua; -mii),
paľľa|s (-han, -stu; -hii)
csúszik livi|stä (-zen, -zöü; -stäh),
luisk|ua (-an, -au; -etah), luist|ua
(-an, -au; -etah)
csúszik-mászik vili|stä (-zen, -zöü;
-stäh)
csúszós lib|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
csüng rip|puo (-un, -puu; -utah)
csütörtök nelläs||päiv|ü (-än, -iä; -ii)

D,DZS
dada lapsien||kaččo|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
dadog eket|tiä (-än, -täü; -etäh),
müket|tiä (-än, -täü; -etäh),
äket|tiä (-än, -täü; -etäh),
ököt|tiä (-än, -täü; -etäh)
dagadt sang|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
daganat kuhmu (-n, -u; -loi),
pahk|u (-an, -ua; -oi)
dagaszt sevoit|tua (-an, -tau; -etah),
sotk|ie (-en, -ou; -ietah)
dagasztás sevoitand|u (-an, -ua; -oi)
dajka lapsien||kaččo|i (-jan, -jua;
-jii/-joi)

dal
dal paj|o (-on, -uo; -oloi)
dália daali|i (-en, -edu; -eloi),
georgiin|u (-an, -ua; -oi)
dallam sävelm|ü (-än, -iä; -ii)
dalol laul|ua (-an, -au; -etah),
pajat|tua (-an, -tau; -etah)
dalolás pajatand|u (-an, -ua; -oi),
pajattami|ne (-zen, -stu; -zii),
pajatu|s (-ksen, -stu; -ksii)
daloskönyv pajo||kniig|u (-an, -ua;
-oi)
dán duanien (rtlan), duaniela|ine
(-zen, -stu; -zii)
dara suurim (-an, -ua; -oi)
darab pal|a (-an, -ua; -oi)
darál jauh|uo (-on, -ou; -otah)
darázs amburija|ine (-zen, -stu; -zii)
daru [madár] kur|gi (-ren, -gie;
-giloi)
dátum merki||päiv|ü (-än, -iä; -ii),
päivü||miär|ü (-än, -iä; -ii)
de ga, no
december talvi||kuu (-n, -du; -loi)
dédelget äbäzöi|jä (-čen, -ččöü; -jäh),
ämmät|ellä (-telen, -telöü; -elläh)
dekoráció dekorati|i (-en, -edu; -eloi)
dél [napszak] keski||päiv|ü (-än, -iä;
-ii), päivü||kesk|i (-en, -ie; -ii/ -ilöi)
délceg hoisk|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
delfin deľfin (-an, -ua; -oi)
délkelet liideh (-en, -tü; -ii)
délnyugat loun|as (-uan, -astu;
-ualoi)
délnyugati louna|ine (-zen, -stu; -zii)
demográfia rahvas||kunnan||ti|edo
(-ijon, -eduo; -edoloi)
demokrácia rahvahan||val|du (-lan,
-dua; -doi)
demokratikus demokruatilli|ne (-zen,
-stu; -zii), rahvahan||vallalli|ne (-zen,
-stu; -zii)
dér härm|ü (-än, -iä; -ii), huurm|e
(-ien, -ettu; -ieloi), uǯv|e (-ien,
-iedu; -ieloi)
derék fn vüö (-n, -dü; -löi)
desszert jälgi||süömi|ne (-zen, -stü;
-zii)
detektív detektiiv|u (-an, -ua; -oi)
diák opastu|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
dicsekszik havi|sta (-zen, -zou;
-stah), löühk|iä (-än, -äü; -etäh)
dicsér kiit|tiä (-än, -täü; -etäh),
oľľot|tua (-an, -tau; -etah)
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dicséret kiit|to (-on, -tuo; -toloi)
dicsfény loisto||keh|ä (-än, -iä; -ii)
dicsőít ülend|iä (-än, -äü; -etäh),
ülist|iä (-än, -äü; -etäh)
diéta diet|tu (-an, -tua; -toi),
süömizen||rajoitu|s (-ksen, -stu;
-ksii), süömizen||valliču|s
(-ksen, -stu; -ksii)
diftéria difteri|i (-en, -edü; -elöi)
diftongus diftong|u (-an, -ua; -oi),
kaksos||vokali (-n, -i; -loi)
díj palkind|o (-on, -uo; -oloi)
díjaz palki|ta (-čen, -ččou; -tah)
díjszabás taks|u (-an, -ua; -oi)
dió orieh|u (-an, -ua; -oi)
diploma diplom|u (-an, -ua; -oi)
diplomácia diplomuati|i (-en, -edu;
-eloi)
diplomata diplomuat|tu (-an, -tua;
-toi)
disznó poč|či (-in, -čii; -čiloi)
disznóhús počin||lih|a (-an, -ua; -oi)
disznózsír počin||razv|u (-an, -ua; -oi)
diszpécser ohjaili|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
dívány divan (-an, -ua; -oi)
divat mo|udu (-vvan, -udua; -udii)
divatos movvak|as (-kahan, -astu;
-kahii)
dob I fn baraban (-an, -ua; -oi),
pompot|ti (-in, -tii; -tiloi)
dob II verb čumut|tua (-an, -tau;
-etah), lük|kie (-in, -kiü; -itäh),
lük|ätä (-kiän, -kiäü; -ätäh),
višk|ata (-uan, -uau; -atah)
dobol barabuani|e (-n, -u; -tah)
dobos barabanah||perga|i (-jan, -jua;
-jii/-joi), pompotin||päräittä|i (-jän,
-jiä; -jii/-jöi)
doboz vakka|ine (-zen, -stu; -zii)
dobpergés päräitü|s (-ksen, -stü; -ksii)
dohány tabak|ku (-an, -kua; -koi)
dohányzás poltami|ne (-zen, -stu;
-zii), poltand|u (-an, -ua; -oi),
polt|o (-on, -uo; -oloi),
tabakan||polt|o (-on, -uo; -oloi)
dohányzik kuri|e (-n, -u; -tah)
doktor 1. douhturi (-n, -i; -loi); 2.
[orvos] liäkäri (-n, -i; -löi)
dokumentál dokumentoi|ja (-čen,
-ččou; -jah)
dokumentum dokument|u (-an, -ua;
-oi)

dzsungel
dolgozás rua|do (-von, -duo;
-doloi)
dolgozik rua|dua (-n, -dau; -tah)
dolgozó fn ruada|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
dolgozószoba ruado||perti (-n, -i; -löi)
dollár dollar (-an, -ua; -oi)
dolog azi|i (-en, -edu; -eloi), diel|o
(-on, -uo; -oloi), ezineh (-en, -tü;
-ii), vehkeh (-en, -tü; -ii), veš|ši
(-in, -šii; -šiloi)
domború gurbač|ču (-аn, -čua; -čoi)
döf čök|kie (-in, -kiü; -itäh),
püstel|lä (-en, -öü; -läh), püst|iä
(-än, -äü; -etäh)
dög pokoiniek|ku (-an, -kua; -koi)
dőlt viär|ü (-än, -iä; -ii)
dölyfös suurendeli|i (-jan, -jua; -jii/
-joi), ülb|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
döntő [sport] finual|u (-an, -ua; -oi),
loppu||kil|bu (-van, -bua; -boi)
dörej pamu (-n, -u; -loi)
dörgés jumu (-n, -u; -loi), lomineh
(-en, -tu; -ii), pamu (-n, -u; -loi)
dörmög burbet|tua (-an, -tau; -etah)
dörög jumi|sta (-zen, -zou; -stah),
jüri|stä (-zen, -zöü; -stäh),
jüräht|iä (-än, -äü; -etäh),
pami|sta (-zen, -zou; -stah)
drága kall|is (-ehen, -istu; -ehii)
drágul kallistu|o (-n, -u; -tah)
dráma druam|u (-an, -ua; -oi)
dúdol hinhet|tiä (-än, -täü; -etäh)
dudor kuhmu (-n, -u; -loi), pahk|u
(-an, -ua; -oi)
dug sü|die (-vin, -diü; -vitäh),
sü|vätä (-diän, -diäü; -vätäh)
dupla kahten||kerda|ine (-zen, -stu;
-zii), kaksina|ine (-zen, -stu; -zii),
kaksin||kerda|ine (-zen, -stu; -zii)
duplán kahtekse
durrog pačkaht|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes)
durva jür|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
dübörög pami|sta (-zen, -zou; -stah)
dühít ärevüt|tiä (-än, -täü; -etäh),
ärrüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
dühös ärdünü|h (-ön, -ttü; -zii)
dühösít äräit|tiä (-än, -täü; -etäh)
dzsem ǯem (-an, -ua; -oi)
dzsessz ǯuaz|u (-an, -ua; -oi)
dzsóker ǯoukeri (-n, -i; -loi)
dzsungel ǯungl|u (-an, -ua; -oi)
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eb

E,É
eb koir|u (-an, -ua; -ii)
ebéd murgin (-an, -ua; -oi)
ebédel murginoi|ja (-čen, -ččou;
-jah)
ebédidő murgin||ai|gu (-jan, -gua;
-goi)
ebédlő süöndü||koht|u (-an, -ua; -ii)
ebihal čiuro|i (-in, -idu; -loi)
ébreszt nostat|tua (-an, -tau; -etah)
ébresztőóra nostatus||čuas|ut
(-suloin, -suloi, plur)
ecet uksus|su (-an, -sua; -soi)
ecset kisti (-n, -i; -löi), muali|n
(-men, -ndu; -mii)
édeskés äimel (-än, -iä; -ii)
edz harjait|tua (-an, -tau; -etah),
karast|ua (-an, -au; -etah),
trenirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
edzés harjaittelu (-n, -u; -loi),
karastu|s (-ksen, -stu; -ksii),
trening|u (-an, -ua; -oi)
edző harjaitteli|i (-jan, -jua; -jii/-joi),
treener (-an, -ua; -oi)
edződik karastu|o (-n, -u; -tah)
ég I fn taiva|s (-han, -stu; -hii)
ég II verb pal|ua (-an, -au; -etah)
égbolt taivahan||kan|zi (-nen, -tu;
-zii)
egér hiir|i (-en, -dü; -ii/-ilöi)
egerészölyv hiiri||hauk|ku (-an, -kua;
-koi)
égés palami|ne (-zen, -stu; -zii)
egész kai (-ken, -kkie; -kkii),
kogona|ine (-zen, -stu; -zii),
kogo (rtlan), tä|üzi (-vven, -üttü;
-üzii), ünnälli|ne (-zen, -stü; -zii)
egészen kaikkineh, kogonah,
niühtü, nivouse, tävvellizesti,
täüzin, ünnäh
egészség tervehü|s (-ön, -ttü; -zii)
egészséges terveh (-en, -tü; -ii)
egészségtelen ebä||tervehelli|ne
(-zen, -stü; -zii)
éget polt|ua (-an, -au; -etah),
räkit|tiä (-än, -täü; -etäh),
žuard|ua (-an, -au; -etah)
éghajlat ilmast|o (-on, -uo; -oloi)
éghető pala|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
égi taivahalli|ne (-zen, -stu; -zii)
egy üksi (ühten, ühtü; üksii)

egybekelés ühteh||menend|ü (-än, -iä;
-öi)
egyéb muu (-n, -du; -loi)
egyébként muulleh
egyedi üksittä|ine (-zen, -stü; -zii)
egyeduralom ühten||val|du (-lan,
-dua; -doi)
egyedül üksin, üksinäzesti
egyedüli ainav|o (-on, -uo; -oloi),
üksinä|ine (-zen, -stü; -zii)
egyedüllét üksinäžü|s (-ön, -ttü;
-ksii)
egyenlítő ekvuator (-an, -ua; -oi)
egyenlítői ekvuatourilli|ne (-zen,
-stu; -zii)
egyenlő ühten||arvo|ine (-zen, -stu;
-zii)
egyenlőség 1. [mennyiségi] saman||verdažu|s (-on, -ttu; -ksii),
ühteläžü|s (-ön, -ttü; -ksii),
ühten||arvožu|s (-on, -ttu; -ksii);
2. [társadalmi] saman||arvožu|s (-on, -ttu; -ksii),
ühten||arvožu|s (-on, -ttu; -ksii)
egyenlőségjel ühteläžüs||merki (-n,
-i; -löi)
egyenruha formu||so|ba (-van, -bua;
-bii), virgu||so|ba (-van, -bua; -bii)
egyes ükkö|ine (-zen, -stü; -zii)
egyesít ühtistel|lä (-en, -öü; -läh),
ühtist|iä (-än, -äü; -etäh)
egyesítés liitänd|ü (-än, -iä; -öi),
liittämi|ne (-zen, -stü; -zii),
ühtistämi|ne (-zen, -stü; -zii),
ühtiständ|ü (-än, -iä; -öi)
egyesül ühtistü|ö (-n, -ü; -täh)
egyesülés ühtistümi|ne (-zen, -stü;
-zii), ühtistünd|ü (-än, -iä; -öi)
egyesült ühtistet|tü (-ün, -tüü;
-tülöi)
egyetem universitiet|tu (-an, -tua;
-toi)
egyetemes kaikkeh||pättäv|ü (-än, -iä;
-ii), universualli|ne (-zen, -stu;
-zii)
egyetemi universitietan (rtlan)
egyetértésben sovus
egyetértő saman||mieli|ne (-zen, -stü;
-zii)
egyetlen ainav|o (-on, -uo; -oloi)
egyezés ühtenäžü|s (-ön, -ttü; -ksii)
egyforma ühten||arvo|ine (-zen, -stu;
-zii), ühten||jüttü|ine (-zen, -stü;

eke
-zii), ühten||jüt|üs (-tüön, -üttü;
-tüzii), ühten||luadu|ine (-zen, -stu;
-zii), ühten||mo|ine (-izen, -stu;
-izii)
egyformán ühten||jütüi
egyhangúlag üksi||mielizesti
egyház kirik|kö (-ön, -küö; -kölöi)
egyházi kirikön (rtlan)
egyidejű saman||aiga|ine (-zen, -stu;
-zii), ühten||aiga|ine (-zen, -stu;
-zii)
egyidejűleg ühtel||aigua
egykor ammui, konzanah,
konzassah
egykori endi|ne (-zen, -stü; -zii)
egyoldalú üksi||puoli|ne (-zen, -stu;
-zii)
egység 1. [mérték] miär|ü (-än, -iä;
-ii); 2. [egybetartozás] ühtevü|s
(-ön, -ttü; -ksii)
egységes ühtenä|ine (-zen, -stü; -zii)
egyszer kerran
egyszintes üksi||kerrokselli|ne (-zen,
-stu; -zii)
egyúttal ühtel||tiedü
együgyű hölmö|i (-in, -idü; -löi),
hursti|ne (-zen, -stu; -zii),
tolkut|oi (-toman, -tomua; -tomii)
együgyűség tolkuttomu|s (-on, -ttu;
-ksii)
együtt ühteh, ühtes
együttes fn ansambľ|u (-an, -ua; -oi)
éhes nälgähi|ne (-zen, -stü; -zii)
éhezik nälgävü|ö (-n, -ü; -täh)
éhező nälgähi|ne (-zen, -stü; -zii)
éh(ség) näl|gü (-län, -giä; -gii)
éj üö (-n, -dü, -löi)
éjfél keski||üö (-n, -dü; -löi),
süväin||üö (-n, -dü; -löi)
éji üölli|ne (-zen, -stü, -zii)
éjjel I fn üö (-n, -dü, -löi)
éjjel II hsz üöl
éjjeli üölli|ne (-zen, -stü, -zii)
éjjeliszekrény tumbočk|u (-an, -ua;
-oi), üö||stola|ine (-zen, -stu; -zii)
éjszaka I fn üö (-n, -dü, -löi)
éjszaka II hsz üöl
éjszakai üölli|ne (-zen, -stü, -zii)
éjszakázik üö|düö (-vün, -düü;
-vütäh)
ejtőernyő parašuut|tu (-an, -tua;
-toi)
eke pluug|u (-an, -ua; -ii)

ékszerész
ékszerész juveliir|u (-an, -ua; -oi),
kuldu||sep|pü (-än, -piä; -pii)
él I fn [vágó] ter|ä (-än, -iä; -ii)
él II verb el|iä (-än, -äü; -etäh)
elad markinoi|ja (-čen, -ččou; -jah)
elájul tainehtu|o (-n, -u; -tah)
elalszik uin|ota (-uon, -uou; -otah)
elámít ovvostut|tua (-an, -tau; -etah)
elámul ihail|la (-en, -ou; -lah)
eláraszt upot|tua (-an, -tau; -etah)
elárul ilmend|iä (-än, -äü; -etäh),
pet|tiä (-än, -täü; -etäh)
elárulás pettelü|s (-ksen, -stü; -ksii)
elázik kastu|o (-n, -u; -tah)
elbeszél ker|duo (-ron, -dou;
-rotah), sanel|la (-en, -ou; -lah)
elbeszélés kerdomu|s (-ksen, -stu;
-ksii), sanelmu|s (-ksen, -stu; -ksii)
elbír kest|iä (-än, -äü; -etäh), pi|diä
(-en, -däü; -etäh)
elbotlik öntästü|ö (-n, -ü; -täh)
elbújik hüčist|iäkseh (-ämmös,
-ähes; -etähes), peit|tüö (-ün,
-tüü; -ütäh)
elbűvöl ihalmoit|tua (-an, -tau; -etah)
elcsigázott vaibunu|h (-on, -ttu; -zii)
elcsúszik livestü|ö (-n, -ü; -täh)
eldob čumut|tua (-an, -tau; -etah),
lük|kie (-in, -kiü; -itäh), lük|ätä
(-kiän, -kiäü; -ätäh)
eldug čök|ätä (-kiän, -kiäü; -ätäh)
elé edeh (+ gen)
elefánt slon|a (-an, -ua; -ii)
elég I hsz roihes
elég II verb pal|ua (-an, -au; -etah)
elegáns elegantno|i (-in, -idu; -loi)
eléget polt|ua (-an, -au; -etah),
räkit|tiä (-än, -täü; -etäh),
žuard|ua (-an, -au; -etah)
eléggé roihes, täüdüü
elégtelen vaj|ai (-uan, -uadu, -ualoi)
eleinte allus, enzimäi
eleje ezi (ien, ettü; ezii)
elektromosság elektriičestv|u (-an,
-ua; -oi), sähk|ö (-ön, -üö; -ölöi)
elektrotechnika sähkö||tehnik|ku
(-an, -kua; -koi)
elektrotechnikus sähkö||tehniek|kü
(-än, -kiä; -köi)
elem [elektromos] lämmitüs||batar|ei
(-ien, -iedu; -ieloi)
elemez erit|ellä (-telen, -telöü;
-elläh)
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elemzés erittelü (-n, -ü; -löi),
sellittelü (-n, -ü; -löi)
elenged lask|ie (-en, -ou; -ietah),
piäst|iä (-än, -äü; -etäh), tüön|diä
(-nän, -däü; -netäh)
élénk kirk|ei (-ien, -iedü; -ielöi),
sukkel (-an, -ua; -ii), vedr|ei (-ien,
-iedü; -ielöi), vikkel (-än, -iä; -ii)
elér 1. [célt] sua|ha (-n, -u; -hah),
sua|ja (-n, -u; -hah/-jah); 2.
[vmeddig] levi|tä (-en, -eü; -täh)
elereszt piäst|iä (-än, -äü; -etäh),
tüöndiä (-nän, -däü; -netäh)
éles teräv|ü (-än, -iä; -ii)
élesztő drožd|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
élet 1. el|o (-on, -uo; -oloi), elo|s
(-ksen, -stu; -ksii); 2. [tartam]
el||ai|gu (-jan, -gua; -goi), igä
(ijän, igiä; igii)
életforma eloksen||ta|ba (-van, -bua;
-boi)
életkor igä (ijän, igiä; igii)
életlen tülč|ü (-än, -iä; -ii)
életmód eloksen||ta|ba (-van, -bua;
-boi)
életrajz elos||ker|du (-ran, -dua; -doi)
élettelen elot|oi (-toman, -tomua;
-tomii)
életuntság igävü|s (-ön, -ttü; -zii)
életvitel eloksen||ta|ba (-van, -bua;
-boi)
eleven eläv|ü (-än, -iä; -ii), kirk|ei
(-ien, -iedü; -ielöi), sukkel (-an,
-ua; -ii), vedr|ei (-ien, -iedü;
-ielöi), vikkel (-än, -iä; -ii)
elfárad väzü|ö (-n, -ü; -täh)
elfehéredik val|leta (-genen,
-genou; -letah)
elfelejt unoht|ua (-an, -au; -etah)
elfog kuo|vata (-buan, -buau;
-vatah), tabail|la (-en, -ou; -lah),
tartu|o (-n, -u; -tah)
elfordít kiän|diä (-nän, -däü; -netäh)
elfordul kiän|düö (-nün, -düü;
-nütäh)
elfut juo|sta (-ksen, -ksou; -stah),
pa|jeta (-genen, -genou; -jetah)
elfűrészel pil|ata (-uan, -uau; -atah)
elgennyesedik märröit|tüö (-ün, -tüü;
-ütäh), viǯv|ata (-uan, -uau; -atah)
elgörbít lämmüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
elgörbül läm|büö (-mün, -büü;
-mütäh)

elkeseredik
elgurul vieret|ellä (-telen, -telöü;
-elläh), vieret|tiä (-än, -täü; -etäh)
elhagy hül|lätä (-giän, -giäü;
-lätäh), jät|tiä (-än, -täü; -etäh)
elhajít lük|kie (-in, -kiü; -itäh),
lük|ätä (-kiän, -kiäü; -ätäh)
elhajlás taivuttami|ne (-zen, -stu;
-zii)
elhajlik läm|büö (-mün, -büü;
-mütäh)
elhajlít lämmüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
elhalaszt hätkestü|ö (-n, -ü; -täh)
elhallgat vaikastu|o (-n, -u; -tah)
elhalványodik kalbevu|o (-n, -u;
-tah), val|leta (-genen, -genou;
-letah)
elhasznál kulu|o (-n, -u; -tah)
elhasználódik kulutet|tu (-un, -tuu;
-tuloi)
elhatárolódik rajoit|tuo (-un, -tuu;
-utah)
elhelyez laďď|ata (-uan, -uau; -atah)
elhisz usk|uo (-on, -ou; -otah)
elhord vediä (vien, vedäü; vietäh)
elhoz vediä (vien, vedäü; vietäh)
elhúzódik jatku|o (-n, -u; -tah)
elindul suundavu|o (-n, -u; -tah)
elírás kirjutus||haireh (-en, -tu; -ii)
elismervény luottamus||lip|pu (-un,
-puu; -puloi), raspisk|u (-an, -ua;
-oi)
elítél suudi|e (-n, -u; -tah)
eljön men|nä (-en, -öü; -näh),
tul|la (-en, -ou; -lah)
eljövetel tulemi|ne (-zen, -stu; -zii),
tulend|u (-an, -ua; -oi)
eljut jo|uduo (-vvun, -uduu;
-vvutah), ka|vota (-duon, -duou;
-votah), levi|tä (-en, -eü; -täh),
piä|stä (-zen, -zöü; -stäh)
elkap kuo|vata (-buan, -buau;
-vatah), ot|tuakseh (-ammos,
-tahes; -etahes), tabail|la (-en,
-ou; -lah), tartu|o (-n, -u; -tah)
elkápráztat ihastut|tua (-an, -tau;
-etah)
elképzel huav|ata (-uan, -uau; -atah),
kuvit|ella (-telen, -telou; -ellah)
elképzelés huaveh (-en, -tu; -ii)
elképzelhető huaveiltav|u (-an, -ua;
-ii), smietittäv|ü (-än, -iä; -ii)
elkeseredik kove|ta (-nen, -nou;
-tah)

elkeserít
elkeserít kovend|ua (-an, -au; -etah),
pahoit|tua (-an, -tau; -etah)
elkésés müöhästümi|ne (-zen, -stü
-zii), müöhästünd|ü (-än, -iä; -öi),
müöhästü|s (-ksen, -stü; -ksii)
elkésik müöhästü|ö (-n, -ü; -täh)
elkészít lua|die (-jin, -diu; -jitah),
valmist|ua (-an, -au; -etah),
varust|ua (-an, -au; -etah)
elkezd al|gua (-lan, -gau; -letah),
roi|ta (-mmos, -h/-hes; -tahes),
ru|veta (-bien, -bieu; -vetah),
tüön|düö (-nün, -düü; -nütäh)
elkezdődik al|guakseh (-lammos,
-gahes; -lattahes), algavu|o (-n,
-u; -tah)
elkorhad lah|ota (-uon, -uou; -otah)
elkülönülés eruomi|ne (-zen, -stu;
-zii)
ellenállás vastustami|ne (-zen, -stu;
-zii), vastustand|u (-an, -ua; -oi)
ellenben no
ellenére vastah (+ gen)
ellenfél vastusta|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
ellenkezés vastustu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
ellenkezik vastust|ua (-an, -au; -etah)
ellenkező vasta|ine (-zen, -stu; -zii)
ellenkezőleg vastukavai
ellenőr tarkasta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
ellenőriz opit|ella (-telen, -telou;
-ellah), tarkast|ua (-an, -au; -etah)
ellenőrzés tarkastu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
ellenség vihaniek|ku (-an, -kua; -koi)
ellenséges vihahi|ne (-zen, -stu; -zii),
vihak|as (-kahan, -astu; -kahii)
ellentét vastu||koht|u (-an, -ua; -ii)
ellentétes vastu||kohta|ine (-zen, -stu;
-zii), vasta|ine (-zen, -stu; -zii)
ellentmond vastust|ua (-an, -au;
-etah)
ellentmondás vastus||san|a (-an, -ua;
-oi)
ellenzék vastustai||jouk|ko (-on, -kuo;
-koloi)
ellop varrast|ua (-an, -au; -etah)
ellök töük|ätä (-kiän, -kiäü; -ätäh),
ähki|e (-n, -ü; -täh), ähkäil|lä (-en,
-öü; -läh)
elmegy läht|ie (-en, -öü; -ietäh),
men|nä (-en, -öü; -näh)
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elmenekül pa|jeta (-genen, -genou;
-jetah)
elmesél sanel|la (-en, -ou; -lah)
elmos pe|stä (-zen, -zöü; -stäh),
pezet|tiä (-än, -täü; -etäh)
elmosolyodik muhahtel|lakseh
(-emmos, -ehes; -lahes),
muhaht|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes)
elmozdít lekahut|tua (-an, -tau; -etah),
lekut|ella (-telen, -telou; -ellah),
lekut|tua (-an, -tau; -etah),
siir|diä (-rän, -däü; -retäh),
siir|rellä (-delen, -de-löü; -relläh)
elmozdul eistü|ö (-n, -ü; -täh)
elnémul vaikastu|o (-n, -u; -tah)
elnevez nimit|ellä (-telen, -telöü;
-elläh), nimit|tiä (-än, -täü; -etäh)
elnevezés nimitü|s (-ksen, -stü; -ksii)
elnök piä||mie|s (-hen, -stü; -hii),
prezident|u (-an, -ua; -oi)
elnyel lainold|ua (-an, -au; -etah)
elnyom vuar|dua (-ran, -dau; -retah)
elnyomás vuarrand|u (-an, -ua; -oi)
elnyomott vuarret|tu (-un, -tuu;
-tuloi)
elnyújtózik kičkoit|ellakseh
(-telemmos, -telehes; -ellahes)
elodáz jatk|ua (-an, -au; -etah)
elolt [fényforrást] sammut|tua (-an,
-tau; -etah)
elolvad sul|ua (-an, -au; -etah)
elolvas lu|gie (-ven, -gou; -gietah)
elolvaszt juot|tua (-an, -tau; -etah)
élő eläv|ü (-än, -iä; -ii)
előad ozut|tua (-an, -tau; -etah)
előadás ezitelm|ü (-än, -iä; -ii),
ozutelm|u (-an, -ua; -oi)
előállítás valmisteh (-en, -tu; -ii)
előbb ennepäi
előbbi ielembä|ine (-zen, -stü; -zii)
előcsarnok ezi||zual|u (-an, -ua; -oi)
előd iel||oli|i (-jan, -jua; -jii/ -joi)
elődöntő puoli||finual|u (-an, -ua;
-oi)
előfizet til|ata (-uan, -uau; -atah)
előfizetés tiluand|u (-an, -ua; -oi)
előfizető tiluaj|u (-an, -ua; -ii/-oi)
előfordul olet|ella (-telen, -telou;
-ellah), sat|tuo (-un, -tuu; -utah),
tapahtu|o (-n, -u; -tah)
élőhely elo||sij|a (-an, -ua; -oi)
előjog eri||oigevu|s (-on, -ttu; -zii)

elszegődik
előkészül valmist|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes), valmistu|o (-n, -u;
-tah), varust|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes), varustu|o (-n,
-u; -tah)
előkészület valmistumi|ne (-zen,
-stu; -zii), valmistund|u (-an, -ua;
-oi)
elöl ielpäi, iespäi
előleg zadatk|u (-an, -ua; -oi)
előmenetel vir|gu (-ran, -gua; -goi)
elönt upot|tua (-an, -tau; -etah)
előny edu||sij|a (-an, -ua; -oi)
előnyös hüövülli|ne (-zen, -stü; -zii)
előnytelen hüövüt|öi (-tömän,
-tömiä; -tömii)
előre edeh
előrejelzés ennustu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
előszó algu||san|at (-oin, -oi, plur),
ezi||pagin (-an, -ua; -oi)
először enzimäzikse, ezmäzikse
előtt 1. [térben] iel (+ part), ies (+
gen); 2. [időben] enne (+ part)
elővesz ot|tua (-an, -tau; -etah)
elővigyázatos ičen||kaččo|i (-jan,
-jua; -jii/-joi), varova|ine (-zen,
-stu; -zii)
előzés ennitü|s (-ksen, -stü; -ksii)
előzetesen edu||kädeh
elpazarol menet|tiä (-än, -täü; -etäh)
elpirul rusko|ta (-nen, -nou; -tah)
elpusztít tap|pua (-an, -pau; -etah)
elpusztul töll|ötä (-üön, -üöü; -ötäh)
elrejtőzik peit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh)
elrendel käsk|ie (-en, -öü; -ietäh),
nevv|uo (-on, -ou; -otah)
elringat buajut|tua (-an, -tau; -etah)
elsápad kalbevu|o (-n, -u; -tah),
val|leta (-genen, -genou; -letah)
első ezmä|ine (-zen, -stü; -zii),
enzimä|ine (-zen, -stü; -zii)
elsöpör pühki|e (-n, -ü; -täh)
elszakad re|vitä (-bien, -bieü;
-vitäh), katke|ta (-nen, -nou; -tah)
elszakít revit|tiä (-än, -täü; -etäh)
elszalad juo|sta (-ksen, -ksou; -stah),
pa|jeta (-genen, -genou; -jetah)
elszállít juon|dua (-nan, -dau;
-netah), tu|vva (-on, -ou; -vvah),
vediä (vien, vedäü; vietäh)
elszegényedik köühtü|ö (-n, -ü; -täh)
elszegődik palkavu|o (-n, -u; -tah)

elszökik
elszökik pa|jeta (-genen, -genou;
-jetah)
eltart elät|tiä (-än, -täü; -etäh)
eltartás elätü|s (-ksen, -stü; -ksii)
eltaszít töük|ätä (-kiän, -kiäü; -ätäh)
eltávolodik loit|ota (-tonen, -tonou;
-otah)
eltemet ha|vvata (-uduan, -uduau;
-vva-tah)
eltép revit|tiä (-än, -täü; -etäh)
elterjed levi|tiä (-en, -eü; -täh)
elterjedés leviemi|ne (-zen, -stü;
-zii), leviend|ü (-än, -iä; -öi)
elterjeszt levit|ellä (-telen, -telöü;
-elläh)
elterjesztés levittämi|ne (-zen, -stü;
-zii), levitänd|ü (-än, -iä; -öi)
eltérő eri||nägö|ine (-zen, -stü; -zii),
erila|ine (-zen, -stu; -zii)
éltes ijäk|äs (-kähän, -ästü; -kähii)
eltéved se|vota (-guon, -guou;
-votah), üöksü|ö (-n, -ü; -täh)
eltitkol peit|ellä (-telen, -telöü;
-elläh)
eltör katk|uo (-on, -ou; -otah),
mur|dua (-ran, -dau; -retah),
murend|ua (-an, -au; -etah),
murendel|la (-en, -ou; -lah)
eltörik katkeil|la (-en, -ou; -lah),
mure|ta (-nen, -nou; -tah)
eltúloz liijoit|ella (-telen, -telou;
-ellah)
eltűnik häi|büö (-vün, -büü;
-vütäh), hu|veta (-benen,
-benou; -vetah)
eltűr kärzi|e (-n, -ü; -täh), kest|iä
(-än, -äü; -etäh), tirp|ua (-an, -au;
-etäh)
elun terstavu|o (-n, -u; -tah)
elutasít kieldävü|ö (-n, -ü; -täh)
elutasítás kieldo||vastavu|s (-ksen,
-stu; -ksii)
elültet istut|tua (-an, -tau; -etah)
elűz karkoit|tua (-an, -tau; -etah)
elvakít sovend|ua (-an, -au; -etah)
elvár vuot|tua (-an, -tau; -etah)
elvárás vuottami|ne (-zen, -stu;
-zii)
elvásik hudre|ta (-nen, -nou; -tah)
elvégzés lopend|u (-an, -ua; -oi),
loppemi|ne (-zen, -stu; -zii)
elver lü|vvä (-ön, -öü; -vväh)
elvesz ot|tua (-an, -tau; -etah)
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elvész häbevü|ö (-n, -ü; -täh),
hämmästü|ö (-n, -ü; -täh), hävi|tä
(-en, -eü; -täh)
elveszett häbevünnü|h (-ön, -ttü;
-zii), hämmästünnü|h (-ön, -ttü; -zii)
elveszít kaim|ata (-uan, -uau; -atah),
kavot|tua (-an, -tau; -etah)
elveszteget tuhl|ata (-uan, -uau;
-atah)
elvesztés kaimav|o (-on, -uo; -oloi)
elvesztett häbevünnü|h (-ön, -ttü;
-zii), hämmästünnü|h (-ön, -ttü;
-zii)
elvet [magot] külv|iä (-än, -äü; -etäh),
[magot] siegl|uo (-on, -ou; -otah)
elvezet vediä (vien, vedäü; vietäh)
élvezet mieli||hüv|ä (-än, -iä; -ii)
elvisel kärzi|e (-n, -ü; -täh), kest|iä
(-än, -äü; -etäh), tirp|ua (-an, -au;
-etäh)
elvisz kan|dua (-nan, -dau; -netah),
vediä (vien, vedäü; vietäh)
elvörösödik rusko|ta (-nen, -nou;
-tah)
elzsibbad hurvehtu|o (-n, -u; -tah)
ember risti||kanz|u (-an, -ua; -oi)
emberi ristikanzalli|ne (-zen, -stu;
-zii), ristikanzan||muga|ine (-zen,
-stu; -zii)
emberséges ristikanzalli|ne (-zen,
-stu; -zii), ristikanzan||muga|ine
(-zen, -stu; -zii)
embrió sigiv|ö (-ön, -üö; -ölöi)
emelet kerro|s (-ksen, -stu; -ksii)
emelvény lav|a (-an, -ua; -oi)
emlék mustelu (-n, -u; -loi),
must|o (-on, -uo; -oloi)
emlékezés mustelu (-n, -u; -loi),
must|o (-on, -uo; -oloi)
emlékezik juohat|tua (-an, -tau;
-etah), muani|ta (-čen, -ččou; -tah),
mustel|la (-en, -ou; -lah),
mustoit|tua (-an, -tau; -etah)
emlékirat mustelm|at (-ien, -ii, plur)
emlékmű musto||pač|as (-čahan,
-astu; -čahii)
emléktábla musto||la|udu (-vvan,
-udua; -udoi)
emlő nänni (-n, -i; -löi)
én nm min|ä (-un, -uu)
ének paj|o (-on, -uo; -oloi)
énekel laul|ua (-an, -au; -etah),
pajattua (-an, -tau; -etah)

érdem
énekes(nő) pajatta|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
énekeskönyv pajo||kniig|u (-an, -ua;
-oi)
éneklés pajatand|u (-an, -ua; -oi),
pajattami|ne (-zen, -stu; -zii),
pajatu|s (-ksen, -stu; -ksii)
energia voim|u (-an, -ua; -ii)
enged lask|ie (-en, -ou; -ietah)
engedély lu|ba (-van, -bua; -bii),
luvan||andami|ne (-zen, -stu; -zii),
luvan||an|do (-non, -duo; -doloi),
luvan||annand|u (-an, -ua; -oi)
engedélyezett luvalli|ne (-zen, -stu;
-zii), luvan||ala|ine (-zen, -stu; -zii)
ennivaló eineh (-en, -tü; -ii),
süömi|ne (-zen, -stü; -zii)
enyém minun
enyhe laiv|u (-an, -ua; -oi),
lauhk|ei (-ien, -iedu; -ieloi), liev|ü
(-än, -iä; -ii), vien|o (-on, -uo;
-oloi)
enyhít hoivend|ua (-an, -au; -etah),
laivend|ua (-an, -au; -etah)
ennyi sen||ver|du (-ran, -dua; -doi)
enyv klei (-n, -dü; -löi)
enyvez klei|jä (-čen, -ččöü; -jäh)
ép rikkomat|oi (-toman, -tomua;
-tomii)
epikus eepilli|ne (-zen, -stü; -zii)
epilepszia langeilu||ta|udi (-vvin,
-udii; -udiloi)
épít sroji|e (-n, -u; -tah)
építés srojimi|ne (-zen, -stu; -zii),
srojind|u (-an, -ua; -oi)
építkezés [hely] sroju (-n, -u; -loi)
eposz eepos|su (-an, -sua; -soi)
épp(en) juuri
épület huonu|s (-ksen, -stu; -ksii)
ér fn [véredény] suon|i (-en, -du; -ii)
érc ru|da (-van, -dua; -doi)
erdei mečän (rtlan)
érdekel interesui|ja (-čen, -ččou; -jah)
érdekes interesno|i (-in, -idu; -loi),
kiindož|u (-an, -ua; -oi),
mieldü||kiinittä|i (-jän, -jiä; -jii/ -jöi),
mielen||kiindo|ine (-zen, -stu; -zii)
érdeklődés interies|su (-an, -sua;
-soi), kiin|do (-non, -duo; -doloi),
mielen||kiin|do (-non, -duo; -doloi)
érdeklődik interesui|jakseh
(-čemmos, -ččehes; -jahes)
érdem arv|o (-on, -uo; -oloi)

érdemrend
érdemrend kunnivo||merki (-n, -i;
-löi)
érdes karhak|ko (-on, -kuo; -koloi)
erdész mečän||hoida|i (-jan, -jua;
-jii/-joi), mečän||kazvatta|i (-jan,
-jua; -jii/ -joi)
erdő meč|čü (-än, -čiä; -čii)
eredet algu||per|ä (-än, -iä; -ii),
roindu||per|ä (-än, -iä; -ii),
sugu||per|ä (-än, -iä; -ii)
eredmény suavutu|s (-ksen, -stu;
-ksii), tulo|s (-ksen, -stu; -ksii)
eredménytelen sualehet|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
érem medali (-n, -i; -loi)
erényes hüvän||luadi|i (-jan, -jua;
-jii/-joi)
éretlen küpsenemät|öi (-tömän,
-tömiä; -tömii), ruohk|u (-an, -ua;
-ii)
érett küps|ü (-än, -iä; -ii)
érettség küpsü|s (-ön, -ttü; -zii)
érez tun|die (-nen, -dou; -dietah)
érik küpse|tä (-nen, -nöü; -täh),
küps|iä (-än, -äü; -etäh)
érint kosket|tua (-an, -tau; -etah),
kosk|ie (-en, -ou; -ietah)
érintetlen koskemat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
érintkezés kosketu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
erjed kävel|lä (-en, -öü; -läh)
érkezés tulemi|ne (-zen, -stu; -zii),
tulend|u (-an, -ua; -oi)
érkezik tul|la (-en, -ou; -lah)
erkölcs moruali (-n, -i; -loi)
erkölcsös morualli|ne (-zen, -stu; -zii)
erő voim|u (-an, -ua; -ii), vä|gi (-in,
-gie; -gilöi)
erőleves lie|mi (-men, -ndü; -mii)
erős [fizikailag] luj|a (an, -ua; -ii),
voimak|as (-kahan, -astu; -kahii),
vägev|ü (-än, -iä; -ii)
erősen lujah
erősít voimist|ua (-an, -au; -etah)
erősödik luje|ta (-nen, -nou; -tah)
erőszak vägeh||tul|o (-on, -uo; -oloi)
erőtlen väit|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii)
erszény kaššali (-n, -i; -loi),
kukkar|o (-on, -uo; -oloi)
ért [vmihez] malt|ua (-an, -au; -etah)
érték arv|o (-on, -uo; -oloi)
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értékel arvost|ua (-an, -au; -etah)
értékelés arvostu|s (-ksen, -stu; -ksii)
értékes arvok|as (-kahan, -astu;
-kahii)
értekezlet paginan||pi|do (-von, -duo;
-doloi)
értelem haju (-n, -u; -loi),
mieli||taz|o (-on, -uo; -oloi), älü
(-n, -ü; -löi)
értelmes selvü||mieli|ne (-zen, -stü;
-zii), mielev|ü (-än, -iä; -ii)
értelmetlen tühj|ü (-än, -iä; -ii)
értelmezés sellitänd|ü (-än, -iä; -öi)
értelmi älülli|ne (-zen, -stü; -zii)
értesít ilmoit|tua (-an, -tau; -etah)
értesítés ilmoitu|s (-ksen, -stu; -ksii),
tiijoitu|s (-ksen, -stu; -ksii)
értesítő ilmoitu|s (-ksen, -stu; -ksii)
érthető selv|ü (-än, -iä; -ii)
érthetően selgieh, selväh, selvästi
érthetőség selgevü|s (-ön, -ttü; -ksii),
selvü|s (-ön, -ttü; -ksii)
érzék kü|gü (-vün, -güü; -gülöi),
tun|do (-non, -duo; -doloi)
érzékel tun|die (-nen, -dou; -dietah)
érzékelés tundemi|ne (-zen, -stu;
-zii), tunnund|u (-an, -ua; -oi)
érzékeny herk||ü (-än, -iä; -ii)
érzékenység herkü|s (-ön, -ttü; -zii)
érzelem tun|do (-non, -duo; -doloi)
érzet tun|do (-non, -duo; -doloi)
érződik tun|duo (-duu)
és da, dai
esély maht|o (-on, -uo; -oloi)
esemény tapahtu|s (-ksen, -stu; -ksii)
esernyő vihman||suoju|s (-ksen, -stu;
-ksii)
esés langenemi|ne (-zen, -stu; -zii),
pakkumi|ne (-zen, -stu; -zii),
pakund|u (-an, -ua; -oi)
eset [nyelvtan] sija||mu|odo (-vvon,
-oduo; -odoloi), tapahtu|s (-ksen,
-stu; -ksii)
esetlen köhmišk|ö (-ön, -üö; -ölöi),
kömpišk|ö (-ön, -üö; -ölöi)
esik 1. pak|kuo (-un, -kuu; -utah);
2. [eső] vihmu|о (-u)
esket [esküvőn] venčai|ja (-čen,
-ččou; -jah)
esküszik [esküvőn] venčai|jakseh
(-čemmos, -ččehes; -jahes)
esküvő svuaďb|u (-an, -ua; -oi)
eső vihm|u (-an, -ua; -oi)

etikett
esőkabát vihmu||plašč|u (-an, -ua;
-oi)
esős vihmaksi|ne (-zen, -stu; -zii),
vihmaž|u (-an, -ua; -oi)
este I fn eht|ü (-än, -iä; -ii), il|du
(-lan, -dua; -doi)
este II hsz ehtäl
esteledik hämärdü|ö (-ü)
estély illač|ču (-un, -čuu; -čuloi)
esti ehtälli|ne (-zen, -stü; -zii),
illalli|ne (-zen, -stu; -zii)
ész haju (-n, -u; -loi), mieli||taz|o
(-on, -uo; -oloi), älü (-n, -ü; -löi)
észak pohja|ine (-zen, -stu; -zii)
északi pohjа|ine (-zen, -stu; -zii)
északnyugat luodeh (-en, -tu; -ii)
északnyugati luodehi|ne (-zen, -stu;
-zii)
eszes mielev|ü (-än, -iä; -ii), älük|äs (-kähän, -ästü; -kähii)
eszik sü|vvä (-ön, -öü; -vväh),
süöt|elläkseh (-telemmös,
-telehes; -ellähes)
eszkimó eskim|o (-on, -uo; -oloi)
eszköz vehkeh (-en, -tü; -ii)
észlelés tundemi|ne (-zen, -stu; -zii),
tunnund|u (-an, -ua; -oi)
eszmélet čusv|e (-ien, -ettu; -ieloi),
ellendü|s (-ksen, -stü; -ksii)
eszméletlen tajut|oi (-toman, -tomua;
-tomii)
észrevehetetlen nägümät|öi (-tömän,
-tömiä, -tömii), tundumat|oi
(-toman, -tomua, -tomii)
észrevehető nägü|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi)
észrevétlen tundumat|oi (-toman,
-tomua, -tomii)
észt estouniela|ine (-zen, -stu; -zii),
estounien (rtlan)
esztelen älüt|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii)
esztendei vuodehi|ne (-zen, -stu; -zii)
esztendő vu|ozi (-vven, -ottu; -ozii)
esztétika estietiek|ku (-an, -kua; -koi)
Észtország Estouni|i (-en, -edu)
étel eineh (-en, -tü; -ii), süömi|ne
(-zen, -stü; -zii)
etet süöt|tiä (-än, -täü; -etäh)
etetés süötänd|ü (-än, -iä; -öi)
etika eetiek|ku (-an, -kua; -koi)
etikett ičen||viendü||ta|vat (-voin,
-boi, plur)
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étkészlet
étkészlet serviiz|u (-an, -ua; -oi)
étkezés süönd|ü (-än, -iä; -ii)
étkezik süöt|elläkseh (-telemmös,
-telehes; -ellähes), sü|vvä (-ön,
-öü; -vväh)
étkező fn süöndü||koht|u (-an, -ua; -ii)
étlap süömis||nevvo||list|u (-an, -ua; -oi)
etnikai etnilli|ne (-zen, -stü; -zii)
étvágy süöndü||him|o (-on, -uo; -oloi)
euro jevr|o (-on, -uo; -oloi)
Európa Jevroup|pu (-an, -pua)
európai jevroupan (rtlan),
jevrouppala|ine (-zen, -stu; -zii)
év vu|ozi (-vven, -ottu; -ozii)
evangélikus luterans|u (-an, -ua; -oi)
evangélium jevangeli|i (-en, -edu;
-eloi)
evés süönd|ü (-än, -iä; -ii)
éves vuodehi|ne (-zen, -stu; -zii)
evez mel|ata (-uan, -uau; -atah),
so|udua (-vvan, -udau; -vvetah)
évfolyam vuozi||kurs|u (-an, -ua; -oi)
évforduló merki||päiv|ü (-än, -iä;
-ii), vuozi||päiv|ü (-än, -iä; -ii)
évi vuodehi|ne (-zen, -stu; -zii)
evőkanál süömis||luzik|ku (-an, -kua;
-koi)
évszám vuozi||lu|gu (-vun, -guu;
-guloi)
évszázad vuozi||sada (-suan, -sadua;
-sadoi)
évtized vuozi||kümmen (-en, -dü; -ii)
export eksport|u (-an, -ua; -oi)
exportál eksportiirui|ja (-čen, -ččou;
-jah)
ez nämmä (nämmien, nämmii), se
(sen, sidä), tämä (tämän, tädä)
ezelőtt tagaperin
ezer tuha|t (-nden, -ttu; -nzii)
ezért sendäh, sentäh, sikse
ezredik tuhande|s (-nden, -ttu; -nzii)
ezüst I fn hobj|u (-an, -ua; -ii)
ezüst II mn hobja|ine (-zen, -stu; -zii)

F
fa puu (-n, -du; -loi)
fagy I fn pakka|ine (-zen, -stu; -zii)
fagy II verb jiä|düö (-vün, -düü;
-vütäh), külm|iä (-än, -äü; -etäh),
pakast|ua (-au)
fagyás külmänd|ü (-än, -iä; -öi)

fagyaszt külmät|tiä (-än, -täü; -etäh)
fagyasztott külmätet|tü (-ün, -tüü;
-tülöi)
fagylalt jiä||mai|do (-jon, -duo;
-doloi)
fagyos külm|ü (-än, -iä; -ii),
pakka|ine (-zen, -stu; -zii)
faj laji (-n, -i; -loi)
fáj kivist|iä (-äü), ro|du (-vun, -duu;
-duloi)
fájás ki|bu (-vun, -buu; -buloi),
kivistü|s (-ksen, -stü; -ksii),
vaiv|u (-an, -ua; -oi)
fájdalmas kib|ei (-ien, -iedü; -ielöi),
vaiva|ine (-zen, -stu; -zii)
fájdalom ki|bu (-vun, -buu; -buloi),
kivistü|s (-ksen, -stü; -ksii),
vaiv|u (-an, -ua; -oi)
fajgyűlölet rodu||vih|a (-an, -ua; -oi)
fájl fail|u (-an, -ua; -oi), tiijost|o
(-on, -uo; -oloi)
fájó kib|ei (-ien, -iedü; -ielöi),
vaiva|ine (-zen, -stu; -zii)
fajta fn ro|du (-vun, -duu; -duloi)
fakultás tiedo||kun|du (-nan, -dua; -dii)
fal fn sein|ü (-än, -iä; -ii)
falánk ahna|s (-han, -stu; -hii)
falatozás haukkuami|ne (-zen, -stu;
-zii)
falevél leht|i (-en, -ie; -ii/-ilöi)
falióra seinü||čuas|ut (-suloin,
-suloi, plur)
falka parv|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
falu hieru (-n, -u; -loi), kül|ä (-än,
-iä; -ii)
falusi hierula|ine (-zen, -stu; -zii),
külälä|ine (-zen, -stü; -zii)
fantasztikus fantasti|ne (zen, -stu;
-zii)
fantázia fantuazi|i (-en, -edu; -eloi),
kuvittelu (-n, -u; -loi)
fantáziál fantaziirui|ja (-čen, -ččou;
-jah)
far per|ä (-än, -iä; -ii), taga||puol|i
(-en, -du; -ii)
farag kaiverd|ua (-an, -au; -etah),
ongurd|ua (-an, -au; -etah),
onnust|ua (-an, -au; -etah), talt|ata
(-uan, -uau; -atah), vest|iä (-än, -äü;
-etäh)
farkas huk|ku (-an, -kua; -kii)
farmernadrág ǯins|at (-oin, -oi,
plur)

fektet
farok hän|dü (-nän, -diä; -döi)
fasiszta fašist|u (-an, -ua; -oi)
fasizmus fašizm|u (-an, -ua; -oi)
fasor kävelü||kuj|o (-on, -uo; -oloi),
kuj|o (-on, -uo; -oloi)
fatál vadi (-n, -i; -loi)
fax faks|u (-an, -ua; -oi)
fazék kosťurk|u (-an, -ua; -oi),
pada (puan, padua; padoi)
fazekas padaniek|ku (-an, -kua; -koi)
fázis ka|uzi (-vven, -uttu; -uzii)
február tuhu||kuu (-n, -du; -loi)
fecseg bolbet|tua (-an, -tau; -etah),
hačat|tua (-an, -tau; -etah)
fecske piäskö|i (-in, -idü; -löi)
fedél kan|zi (-nen, -tu; -zii), kat|e
(-tien, -ettu; -tieloi), lev|o (-on, -uo;
-oloi)
fedélzet lai|du (-jan, -dua; -doi),
laivan||kan|zi (-nen, -tu; -zii)
fedő kan|zi (-nen, -tu; -zii), kat|e
(-tien, -ettu; -tieloi)
fegyelem kuri (-n, -i; -loi)
fehér valg|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
fehérje valgija|ine (-zen, -stu; -zii)
fehérlik vallot|tua (-an, -tau; -etah)
fehérorosz beloruussien (rtlan),
valgo||veńala|ine (-zen, -stu; -zii)
Fehéroroszország Beloruussi|i (-en,
-edu)
fej I fn piä (-n, -dü; -löi)
fej II verb lüps|iä (-än, -äü; -etäh)
fejés lüpsänd|ü (-än, -iä; -öi)
fejlesztés kehittämi|ne (-zen, -stü;
-zii), lijendand|u (an, -ua; -oi)
fejlett kehitünnü|h (-ön, -ttü; -zii)
fejlődés kehitü|s (-ksen, -stu; -ksii)
fejsze kirve|s (-hen, -stü; -hii)
fejtető piä||maľľušk|u (-an, -ua; -oi)
fejtörő mutk|u (-an, -ua; -ii),
piän||vaiv|u (-an, -ua; -oi)
fék tormoz|u (-an, -ua; -oi)
fekete must|u (-an, -ua; -ii)
feketéllik mustot|tua (-an, -tau; -etah)
feketerigó mustu||rač|oi (-oin,
-čoidu; -čoloi)
fékez hillend|iä (-än, -äü; -etäh),
tormozi|e (-n, -u; -tah)
fekhely koik|ku (-an, -kua; -kii),
magavo||sij|a (-an, -ua; -oi),
posteli (-n, -i; -loi)
fekszik viru|o (-n, -u; -tah)
fektet laďď|ata (-uan, -uau; -atah)

fel
fel üläh, ülähpäi, ülähäkse
fél I fn puol|i (-en, -du, -ii)
fél II szn puol|i (-en, -du; -ii)
fél III verb var|ata (-uan, -uau; -atah)
feladat ruattav|u (-an, -ua; -ii),
zaduač|ču (-an, -čua; -čoi)
feladó [postán] poštan||tüöndä|i
(-jän, -jiä; -jii/-jöi)
felakaszt riput|ella (-telen, -telou;
-ellah), riput|tua (-an, -tau; -etah)
feláldoz žertvui|ja (-čen, -ččou; -jah)
feláll seizaht|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes), seizat|ellakseh
(-telemmos, -telehes; -ellahes),
seizat|tuo (-un, -tuu; -utah)
felaprít salv|ua (-an, -au; -etah)
felás kaiv|ua (-an, -au; -etah)
félbe puolekkah, puolekkai
felbérel palk|ata (-uan, -uau; -atah)
félbeszakít keskevüt|tiä (-än, -täü;
-etäh)
felbosszant ärevüt|tiä (-än, -täü;
-etäh), ärrüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
félcipő tufli|t (-loin, -loi, plur)
felcserél vaihtel|la (-en, -ou; -lah),
vaiht|ua (-an, -au; -etah)
felderítés tiijustelemi|ne (-zen, -stu;
-zii)
felderítő tiijusteli|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
feldühít ärevüt|tiä (-än, -täü; -etäh),
ärrüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
feldühödik är|düö (-rün, -düü;
-rütäh), ärevü|ö (-n, -ü; -täh)
feldühösít vihastut|tua (-an, -tau;
-etah)
felébred havač|čuo (-un, -čuu; -utah)
felébreszt havačut|tua (-an, -tua;
-etah), nostat|tua (-an, -tau; -etah)
felejthetetlen unohtumat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
felel vast|ata (-uan, -uau; -atah)
feléled elävü|ö (-n, -ü; -täh)
félelem kauhu|s (-on, -ttu; -ksii),
varavu|s (-ksen, -stu; -ksii)
feléleszt elävüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
felelet vastavu|s (-ksen, -stu; -ksii)
félelmetes kauh|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
felelősség vastuolližu|s (-on, -ttu;
-ksii), vastu|s (-on, -ttu; -zii)
felelősségteljes vastuolli|ne (-zen,
-stu; -zii)
felemel nost|ua (-an, -au; -etah)
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félénk ar|gu (-ran, -gua; -goi)
felépít püstüt|tiä (-än, -täü; -etäh),
püstüt|üiä (-än, -täü; -etäh),
sroji|e (-n, -u; -tah)
feleség ak|ku (-an, -kua; -koi),
muč|oi (-oin, -čoidu; -čoloi)
felesleges hül|gü (-lün, -güü;
-gülöi), hüllät|tü (-ün, -tüü;
-tülöi), lii|gu (-jan, -gua; -goi)
feleslegesen sudre
félév puoli||vuottu (puolenvuvven,
puolduvuottu; puoliivuozii)
felfedez lö|üdiä (-vvän, -üdäü;
-vvetäh/-ütäh)
felfedezés lö|üdö (-vvön, -üdüö; -ölöi)
felfelé üläh, ülähpäi, ülähäkse
felfogad palk|ata (-uan, -uau; -atah)
felforral kiehut|tua (-an, -tau; -etah)
felforrósodik hiilavu|o (-n, -u; -tah),
hiil|duo (-lun, -duu; -lutah)
felgyógyul tervehtü|ö (-n, -ü; -täh)
felgyújt sütüt|tiä (-än, -täü; -etäh),
virit|tiä (-än, -täü; -etäh)
felgyullad läimähtel|lä (-en, -öü; -läh),
läimäht|iäkseh (-ämmös, -ähes;
-etähes), süt|tüö (-ün, -tüü; -ütäh)
felháborít suutut|tua (-an, -tau; -etah)
felháborodás suutund|u (-an, -ua; -oi)
felháborodik suut|tuo (-un, -tuu;
-utah)
felhasznál käüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
felhasználás käüt|tö (-ön, -tüö;
-tölöi)
felhasználó fn käüttä|i (-jän, -jiä;
-jii/ -jöi)
felhevít hiilut|tua (-an, -tau; -etah)
felhígít notkend|ua (-an, -au; -etah)
felhígítás notkendami|ne (-zen, -stu;
-zii), notkendand|u (-an, -ua; -oi)
félhold puoli||kuu (-n, -du; -loi)
felhő pilv|i (-en, -ie; -ii/-ilöi)
felhős pilvež|ü (-än, -iä; -ii)
felhőtlen pilvet|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii)
félidő puoli||ai|gu (-jan, -gua; -goi)
félig puolelleh, puolessah
felingerel ärevüt|tiä (-än, -täü; -etäh),
ärrüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
felír kirjut|tua (-an, -tau; -etah)
felirat kirjute|s (-ksen, -stu; -ksii)
felizgat huolestut|tua (-an, -tau; -etah),
kiihtüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
felizgul huolestu|o (-n, -u; -tah)

felosztás
feljegyzés kirjutu|s (-ksen, -stu; -ksii)
felkapcsol viri|tä (-en, -eü; -täh)
felkel [égitest] no|sta (-uzen, -uzou;
-stah)
felkelés bunt|u (-an, -ua; -oi),
vastah||nouzu (-n, -u; -loi)
felkelő buntuičči|i (-jan, -jua; -jii/
-joi), vastah||nouzi|i (-jan, -jua;
-jii/-joi)
felkelt [álomból] nostat|tua (-an, -tau;
-etah)
felkészít valmist|ua (-an, -au; -etah)
felkészül valmist|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes), valmistu|o (-n, -u;
-tah), varust|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes), varustu|o (-n,
-u; -tah)
felkever pieks|iä (-än, -äü; -etäh)
felkiált kirguald|ua (-an, -au; -etah),
kirrahtel|la (-en, -ou; -lah),
kir|rata (-guan, -guau; -ratah),
ravaht|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes), ravahtel|lakseh
(-emmos, -ehes; -lahes)
fellázít üllüt|tüä (-än, -täü; -etäh)
fellök sor|dua (-ran, -dau; -retah),
töük|ätä (-kiän, -kiäü; -ätäh),
ähki|e (-n, -ü; -täh), ähkäil|lä
(-en, -öü; -läh)
felmászik no|sta (-uzen, -uzou; -stah)
felmelegedik läm|metä (-benen,
-benöü; -metäh)
felmelegít lämmit|tiä (-än, -täü; -etäh)
felmér mit|ata (-tuan, -tuau; -atah),
miär|ätä (-iän, -iäü; -ätäh)
felmérés miäriämi|ne (-zen, -stü;
-zii), miäriänd|ü (-än, -iä-; -öi)
felnevel kazvat|tua (-an, -tau; -etah)
felnő liže|tä (-nen, -nöü; -täh)
felnőtt täüzi||igä|ine (-zen, -stü; -zii),
vahnembahi|ne (-zen, -stu; -zii)
felold [folyadék] notkend|ua (-an,
-au; -etah)
feloldás [folyadék] notkendami|ne
(-zen, -stu; -zii), notkendand|u
(-an, -ua; -oi)
feloszlat hajot|tua (-an, -tau; -etah)
feloszlik jaguakseh (juammos,
jagahes; juatahes), jagavu|o (-n, -u;
-tah)
feloszt jagua (juan, jagau; juatah)
felosztás jagami|ne (-zen, -stu; -zii),
ja|go (-von, -guo; -goloi)

felöltő
felöltő paľt|o (-on, -uo; -oloi)
felöltözik sel|litä (-gien, -gieü; -litäh)
felöltözködik sel|litä (-gien, -gieü;
-litäh)
felöltöztet sellit|tiä (-än, -täü; -etäh)
felrak nak|ata (-kuan, -kuau; -atah)
félreértés segavu|s (-ksen, -stu; -ksii)
felrepül len|diä (-nän, -däü; -netäh)
felrepülés lendoh||läht|ö (-ön, -üö;
-ölöi)
felső ülähä|ine (-zen, -stü; -zii)
felsőbb ülimä|ine (-zen, -stü; -zii)
felszáll 1. len|diä (-nän, -däü; -netäh);
2. [járműre] tung|iekseh
(-emmos, -ehes; -ietahes)
felszállás lendoh||läht|ö (-ön, -üö;
-ölöi)
felszámolás hävitänd|ü (-än, -iä; -öi)
felszánt kün|diä (-nän, -däü; -netäh)
felszeletel paloit|ella (-telen, -telou;
-ellah), paloit|tua (-an, -tau; -etah)
félszemű üksi||silmä|ine (-zen, -stü;
-zii)
felszentel risti|e (-n, -ü; -täh)
felszerel lait|tua (-an, -tau; -etah)
felszerelés laitteh|et (-ien, -ii, plur),
laittehist|o (-on, -uo; -oloi),
vehkehist|ö (-ön, -üö; -ölöi)
félsziget niem|i (-en, -ie; -ilöi),
niemi||mua (-n, -du; -loi)
felszín pin|du (-nan, -dua; -doi)
felszólal pa|ista (-gizen, -gizou;
-istah)
felszolgál palvel|la (-en, -ou; -lah)
felszolgálás palvelemi|ne (-zen, -stu;
-zii)
feltalál keksi|e (-n, -ü; -täh)
feltalálás keksind|ü (-än, -iä; -öi)
feltaláló keksi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
feltartóztat hätkestüt|tiä (-än, -täü;
-etäh), piet|tiä (-än, -täü; -etäh)
feltétel eht|o (-on, -uo; -oloi)
feltételes ehtolli|ne (-zen, -stu; -zii)
feltételezés ennustus||miel|i (-en, -dü;
-ii)
feltétlenül ilmai||kaikkie, nepremenno
felugrik hüpäht|iäkseh (-ämmös,
-äh/-ähes; -etähes), hüp|ätä (-piän,
-piäü; -ätäh)
felújít uvvist|ua (-an, -au; -etah)
felújítás uvvistamine (-zen, -stu;
-zii), uvvistand|u (-an, -ua; -oi),
uvvistu|s (-ksen, -stu; -ksii)
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felügyelet 1. valvomi|ne (-zen, -stu;
-zii), valvond|u (-an, -ua; -oi); 2.
[szerv] tarkastu|s (-ksen, -stu; -ksii)
felügyelő tarkasta|i (-jan, -jua; -jii/
-joi), valvo|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
felület pin|du (-nan, -dua; -doi)
felülről ülähänpäi
felvág [fát] hal|guo (-lon, -gou;
-lotah), salv|ua (-an, -au; -etah)
felvonás akt|u (-an, -ua; -oi)
fém metall|u (-an, -ua; -oi)
fémpénz raudu||deng|u (-an, -ua; -oi)
fenék 1. pohj|u (-an, -ua; -ii); 2.
[hásó fél] taga||puol|i (-en, -du; -ii)
fenn ülähän
fennmarad püzü|ö (-n, -ü; -täh)
fennmaradás säilünd|ü (-än, -iä; -öi)
fennsík ülä||tazang|o (-on, -uo; -oloi)
fent ülähän
fentre üläh, ülähpäi, ülähäkse
fentről ülähänpäi
fenyeget grozi|e (-n, -u; -tah),
pöllät|ellä (-telen, -telöü; -elläh),
varait|tua (-an, -tau; -etah)
fenyegetés varaitu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fenyegetőzik pöllät|ellä (-telen,
-telöü; -elläh), varait|tua (-an,
-tau; -etah)
fényes kirk|as (-kahan, -astu; -kahii)
fenyít kurit|tua (-an, -tau; -etah),
nakaži|e (-n, -u; -tah)
fenyítés kuritu|s (-ksen, -stu; -ksii),
nakazuani|i (-en, -edu; -eloi)
fénykép fot|o (-on, -uo; -oloi),
foto||kuv|a (-an, -ua; -ii)
fényképész fotogruaf|fu (-an, -fua;
-foi)
fényképez foto||kuv|ata (-uan, -uau;
-atah), fotografiirui|ja (-čen, -ččou;
-jah)
fényképezkedik fotografiirui|jakseh
(-čemmos, -ččehes; -jahes),
snimai|jakseh (-čemmos, -ččehes;
-jahes)
fényképezőgép foto||aparuat|tu
(-an, -tua; -toi)
fénylés loškotu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fénylik kiil|diä (-län, -däü; -letäh),
loškot|tua (-an, -tau; -etah), losni|e
(-n, -u; -tah)
fenyő 1. kuu|zi (-zen, -stu; -zii),
pedä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi) 2.
[faanyag] hong|u (-an, -ua; -ii)

figyelmetlen
fenyőerdő kuuzik|ko (-on, -kuo;
-koloi), pedäi||kanga|s (-han, -stu;
-hii), pedäjik|kö (-ön, -küö;
-kölöi)
fenyves kanga|s (-han, -stu; -hii),
kuuzik|ko (-on, -kuo; -koloi),
pedäi||kanga|s (-han, -stu; -hii),
pedäjik|kö (-ön, -küö; -kölöi)
ferde kaldavunnu|h (-on, -ttu; -zii),
vin|o (-on, -uo; -oloi), viär|ü (-än,
-iä; -ii)
féreg mado|ine (-zen, -stu; -zii)
férfi mie|s (-hen, -stü; -hii), uk|ko
(-on, -kuo; -koloi)
férfias miehek|äs (-kähän, -ästü;
-kähii), urhak|as (-kahan, -astu;
-kahii), urhak|ko (-on, -kuo;
-koloi)
férfiasság [jellemvonás]
miehekkähü|s (-ön, -ttü; -ksii),
urhakkahu|s (-on, -ttu; -ksii)
férj mie|s (-hen, -stü; -hii), uk|ko
(-on, -kuo; -koloi)
férjezetlen miehele||menemät|öi
(-tömän, -tömiä; -tömii)
férjezett miehele||oli|i (-jan, -jua;
-jii/-jоi)
fest kruas|sie (-in, -siu; -itah),
mual|ata (-uan, -uau; -atah)
festék kruask|u (-an, -ua; -oi), mual|u
(-an, -ua; -oi)
festészet mualuamis||tai|do (-jon,
-duo; -doloi)
festmény mualavuks|et (-ien, -ii,
plur)
festő mualari (-n, -i; -loi)
fésű su|ga (-van, -gua; -gii)
fésül su|gie (-vin, -giu; -vitah)
fészek pez|ä (-än, -iä; -ii)
fészkel pezoit|tuo (-un, -tuu; -utah)
fesztivál festivuali (-n, -i; -loi)
feszület rist|u (-an, -ua; -oi)
feszült kir|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
feszültség kiinitü|s (-ksen, -stü; -ksii)
fia [vkinek] poi|gu (-jan, -gua; -gii)
fiatal nuor|i (-en, -du; -ii)
fiatalabb nuoremb|i (-an, -ua; -ii)
figyel huom|ata (-uan, -uau; -atah)
figyelem huomav|o (-on, -uo; -oloi)
figyelmes huolek|as (-kahan, -astu;
-kahii)
figyelmetlen huolimat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)

figyelmetlenség
figyelmetlenség huolimattomu|s (-on,
-ttu; -ksii)
figyelmetlenül huolimattomasti
figyelmeztetés huomaiču|s (-ksen,
-stu; -ksii)
filé filee (-n, -dü; -löi)
film elo||kuva (-an, -ua; -ii), fiľm|u
(-an, -ua; -oi), kin|o (-on, -uo; -oloi)
filozófia filosoufi|i (-en, -edu; -eloi)
finálé [zene] loppu||oz|a (-an, -ua; -ii)
finanszíroz finansiirui|ja (-čen, -ččou;
-jah)
finn suomela|ine (-zen, -stu; -zii),
suomen (rtlan)
Finnország Suom|i (-en, -ie)
finnugor suomi-ugrila|ine (-zen,
-stu; -zii)
finnugorok fenno||ugr|at (-oin, -oi,
plur)
finom [elegáns] hien|o (-on, -uo;
-oloi)
fintorog rupistu|o (-n, -u; -tah)
fióka linnun||poiga|ine (-zen, -stu;
-zii)
fivér vell|i (-en, -ie; -ii/-ilöi)
fizet maks|ua (-an, -au; -etah),
palki|ta (-čen, -ččou; -tah)
fizetés maksami|ne (-zen, -stu; -zii),
maksand|u (-an, -ua; -oi), maks|o
(-on, -uo; -oloi), palk|u (-an, -ua;
-oi), ruado||palk|u (-an, -ua; -oi)
fizika fiiziek|ku (-an, -kua; -koi)
fizikai fiizielli|ne (-zen, -stü; -zii)
fog I fn 1. ham|mas (-bahan, -mastu;
-bahii); 2. [szerszámé, gépé]
šorp|u (-an, -ua; -ii)
fog II verb [kézbe] ot|tua (-an, -tau;
-etah), pi|diä (-en, -däü; -etäh)
fog III verb [jövő idejű igeszerkezetben] roi|ta (-mmos, -h/-hes;
-tahes), ru|veta (-bien, -bieu;
-vetah)
fogalmazás [iskolai] tiemu||kirjutu|s
(-ksen, -stu; -ksii)
fogantyú pang|u (-an, -ua; -oi)
fogas [kellék] soba||vuarn|u (-an,
-ua; -oi)
fogkrém hammas||past|u (-an, -ua;
-oi)
fogó fn piiht|et (-ien; -ii)
fogoly arestant|u (-an, -ua; -oi)
fogorvos dantist|u (-an, -ua; -oi),
hammas||liäkäri (-n, -i; -löi)
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fogózkodik pi|diäkseh (-emmös,
-dähes; -etähes)
fogság arest|u (-an, -ua; -oi),
vangiču|s (-ksen, -stu; -ksii)
fogy kuihtu|o (-n, -u; -tah), laihtu|o
(-n, -u; -tah), piene|tä (-nen, -nöü;
-täh), puole|ta (-nen, -nou; -tah),
vähe|tä (-nen, -nöü; -täh)
fogyasztás kulutu|s (-ksen, -stu; -ksii)
fogyasztó fn käüttä|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi)
fojt tukehtut|tua (-an, -tau; -etah)
fok 1. [mérték] ast|e (-ien, -ettu;
-ieloi); 2. [hő] gruadus|su (-an,
-sua; -soi)
fóka ťulieni (-n, -i; -loi)
fokhagyma česnok|ku (-an, -kua;
-koi)
fokozat ast|e (-ien, -ettu; -ieloi)
folklór folklour|u (-an, -ua; -oi)
folt tačm|u (-an, -ua; -oi), täčm|ü
(-än, -iä; -ii)
foltoz paik|ata (-kuan, -kuau; -atah)
folyadék nesteh (-en, -tü; -ii)
folyamatos keskevümät|öi (-tömän,
-tömiä; -tömii)
folyamatosan loppemattah
folyékony notk|ei (-ien, -iedu; -ieloi),
sulava|ine (-zen, -stu; -zii)
folyik valu|o (-n, -u; -tah), vir|rata
(-duan, -duau; -ratah), vu|odua
(-vvan, -odau; -vvetah)
folyó jo|gi (-ven, -gie; -gii/-giloi)
folyómeder joven||al|a (-an, -ua; -oi)
folyosó kalidor (-an, -ua; -oi),
kävelü||koht|u (-an, -ua; -ii)
folytatódik leve|tä (-nen, -nöü; -täh)
folyton aiven
fonal lang|u (-an, -ua; -oi), niit|ti
(-in, -tii; -tilöi)
fontos tärg|ei (-ien, -iedü; -ielöi),
tärk|ü (-än, -iä; -ii), tobj|u (-an,
-ua; -ii)
fontosság tärgevü|s (-ön, -ttü; -ksii)
fordítás kiännö|s (-ksen, -stü; -ksii)
fordító fn kiändä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
fordítva vastukavai
fordul punovu|o (-n, -u; -tah),
pun|uokseh (-ommos, -ohes;
-otahes), püöri|e (-n, -ü; -täh)
fordulat püörähtü|s (-ksen, -stü;
-ksii), püörähtämi|ne (-zen, -stü;
-zii), püörähtänd|ü (-än, -iä; -öi)

Föld
forgács lastu (-n, -u; -loi)
forgás püörähtü|s (-ksen, -stü; -ksii),
püörähtämi|ne (-zen, -stü; -zii),
püörähtänd|ü (-än, -iä; -öi)
forgat kiän|diä (-nän, -däü; -netäh),
kiän|nellä (-delen, -delöü;
-nelläh), pun|uo (-on, -ou; -otah),
püörit|ellä (-telen, -telöü; -elläh),
püörit|tiä (-än, -täü; -etäh)
forgolódik punovu|o (-n, -u; -tah),
pun|uokseh (-ommos, -ohes;
-otahes), püöri|e (-n, -ü; -täh
forgószél püör|de (-dien, -rettü;
-dielöi)
forma mu|odo (-vvon, -oduo;
-odoloi), vesto|s (-ksen, -stu; -ksii)
formál muov|ata (-uan, -uau; -atah)
forog punovu|o (-n, -u; -tah),
pun|uokseh (-ommos, -ohes;
-otahes), püöri|e (-n, -ü; -täh)
forr kiehu|o (-n, -u; -tah)
forradalom revoliti|i (-en, -edu;
-eloi), vallan||kumovu|s (-ksen,
-stu; -ksii)
forral kiehut|tua (-an, -tau; -etah)
forralt keitet|tü (-ün, -tüü; -tülöi),
kiehutet|tu (-un, -tuu; -tuloi)
forrás [pl. vízé] kiehund|u (-an, -ua;
-oi), nouzem|u (-an, -ua; -ii)
forró hiilav|u (-an, -ua; -ii), palav|u (-an, -ua; -ii), räk|ki (-en, -kie;
-kilöi)
forróság räk|ki (-en, -kie; -kii),
äg|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
fortély ounahu|s (-on, -ttu; -zii),
viizahu|s (-on, -ttu; -zii)
fortélyos ouna|s (-han, -stu; -hii)
fórum fourum|u (-an, -ua; -ii)
fosztogat rüöst|iä (-än, -äü; -etäh)
fosztogatás kiškond|u (-an, -ua;
-oi), rüöst|ö (-ön, -üö; -ölöi)
fotó fot|o (-on, -uo; -oloi),
foto||kuv|a (-an, -ua; -ii)
fotós fotogruaf|fu (-an, -fua; -foi)
fotózik foto||kuv|ata (-uan, -uau;
-atah), fotografiirui|ja (-čen, -ččou;
-jah)
főiskola korgei||škol|a (-an, -ua; -ii),
üli||opist|o (-on, -uo; -oloi)
főiskolai üli||opiston (rtlan)
föl hsz üläh, ülähpäi, ülähäkse
föld I mua (-n, -du; -loi)
Föld II [bolygó] Mua (-n, -du; -loi)

földbirtok
földbirtok mua||aloveh (-en, -tu; -ii)
földbirtokos muan||ižänd|ü (-än, -iä;
ii/-öi), muan||omista|i (-jan, -jua;
-jii/-joi), tilan||omista|i (-jan, -jua;
-jii/-joi)
földcsuszamlás muan||vierem|ü
(-än, -iä; -ii)
földgömb 1. mua||ker|ä (-än, -iä; -ii);
2. [térképészeti] gloubus|su (-an,
-sua; -soi)
földigiliszta čüöt|tö (-ön, -tüö; -tölöi)
földművelés muan||rua|do (-von,
-duo; -doloi)
földműves kündä|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi), muan||ruada|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
földrajz geogruafi|i (-en, -edu; -eloi),
muan||ti|edo (-ijon, -eduo;
-edoloi)
földrengés muan||järineh (-en, -tü;
-ii), muan||säräitü|s (-ksen, -stü;
-ksii)
földrész man|ner (-deren, -nerdu;
-derii)
földszintes üksi||kerrokselli|ne (-zen,
-stu; -zii)
fölé piäle (+ gen)
fölfelé üläh, ülähpäi, ülähäkse
fölött piäl (+ gen)
főnév nimi||san|a (-an, -ua; -oi),
substantiiv|u (-an, -ua; -oi)
főnök johta|i (-jan, -jua; -jii/-joi),
piä||mie|s (-hen, -stü; -hii)
főnökség johtaj|at (-ien, -ii, plur)
fönt ülähän
föntre üläh, ülähpäi, ülähäkse
föntről ülähänpäi
főposta piä||pošt|u (-an, -ua; -ii)
fösvény idar|u (-an, -ua; -oi),
skuup|pu (-an, -pua; -pii)
főtt keitet|tü (-ün, -tüü; -tülöi)
főút piä||dorog|u (-an, -ua; -oi),
piä||tie (-n, -dü; -löi)
főz keit|tiä (-än, -täü; -etäh), šeimi|e
(-n, -ü; -täh)
főzés keit|to (-on, -tuo; -toloi),
vareńń|u (-an, -ua; -oi)
főzet keit|e (-tien, -ettü; -tielöi)
francia fransien (rtlan)
Franciaország Fransi|i (-en, -edu)
franciasaláta vinegriet|tu (-an, -tua;
-toi)
freskó fresk|u (-an, -ua; -oi)
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friss vere|s (-ksen, -stü; -ksii)
front front|u (-an, -ua; -ii)
fúj verb puhu|o (-n, -u; -tah)
fukar idar|u (-an, -ua; -oi),
skuup|pu (-an, -pua; -pii)
fullad lökästü|ö (-n, -ü; -täh),
ögläst|iäkseh (-ämmös, -ähes;
-etähes)
fulladozik ögläst|iäkseh (-ämmös,
-ähes; -etähes)
fullaszt tukehtut|tua (-an, -tau; -etah)
funkció funksi|i (-en, -edu; -eloi)
funkcionál funksioniirui|ja (-čen,
-ččou; -jah)
fúr por|ata (-uan, -uau; -atah)
furcsa čuvvok|as (-kahan, -astu;
-kahii)
furcsaság kummakkahu|s (-on, -ttu;
-ksii), kummalli|ne (-zen, -stu; -zii)
furfang ounahu|s (-on, -ttu; -zii),
viizahu|s (-on, -ttu; -zii)
furfangos ouna|s (-han, -stu; -hii),
viiza|s (-han, -stu; -hii)
fúró or|a (-an, -ua; -ii), por|a (-an,
-ua; -ii)
fut juo|sta (-ksen, -ksou; -stah),
neľľu|ta (-on, -ou; -tah)
futás juoksu (-n, -u; -loi), juost|o
(-on, -uo; -oloi)
futó juoksi|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
futószalag kullet|in (-timen, -indu;
-timii)
futószőnyeg hursti (-n, -i; -loi),
poloviek|ku (-an, -kua; -koi)
futóverseny juoksu||kil|bu (-van,
-bua; -boi)
futva juoksu||jalgua
fuvaroz juon|dua (-nan, -dau;
-netah), vediä (vien, vedäü; vietäh)
fuvarozás ve|do (-von, -duo; -doloi)
fű hein|ü (-än, -iä; -ii)
függ rip|puo (-un, -puu; -utah)
függés kiini||olemi|ne (-zen, -stu; -zii)
független iččenä|ine (-zen, -stü; -zii)
függetlenség iččenäžü|s (-ön, -ttü;
-ksii), rippumattomu|s (-on, -ttu;
-ksii)
függőleges I fn püstüs||viiv|u (-an,
-ua; -oi)
függőleges II mn püstü||oig|ei (-ien,
-iedu; -ieloi), vertikuali (-n, -i; -loi)
függőlegesen püstüh, püstüi,
püstüsti

garantál
függöny ripusti|n (-men, -ndu; -mii)
függőség kiini||olemi|ne (-zen, -stu;
-zii)
fül korv|u (-an, -ua; -ii)
fülbevaló seŕga|ine (-zen, -stu; -zii)
fülemüle solovei||lin|du (-nun, -duu;
-duloi)
fülhallgató kuulokkeh|et (-ien, -ii,
plur)
fülzsír vaik|ku (-un, -kuu; -kuloi)
fűnyíró heinü||kosilk|u (-an, -ua; -oi)
fürdet kezoit|tua (-an, -tau; -etah),
külvet|tiä (-än, -täü; -etäh)
fürdő(ház) külü (-n, -ü; -löi)
fürdőkád pezevündü||kart|u (-an,
-ua; -oi)
fürdőszoba pezevündü||huoneh (-en,
-tu; -ii), pezevündü||perti (-n, -i; -löi)
fűrészel pil|ata (-uan, -uau; -atah)
fürge kirk|ei (-ien, -iedü; -ielöi),
rav|ei (-ien, -iedü; -ielöi), vikkel
(-än, -iä; -ii)
fürj peldo||kan|a (-an, -ua; -oi)
fürt [termésé] skänč|ü (-än, -iä; -öi)
füst savu (-n, -u; -loi)
füstfelhő savu||pilv|i (-en, -ie; -ii/
-ilöi)
füstifecske šuaru||händü||piäskö|i (-in,
-idü; -löi)
füstköd savu||sumu (-n, -u; -loi)
füstölt savustet|tu (-un, -tuu; -tuloi)
füstös savuk|as (-kahan, -astu; -kahii)
fűszer mavusteh (-en, -tu; -ii)
fűszerez mavustel|la (-en, -ou; -lah),
mavust|ua (-an, -au; -etah)
fűtés lämmittämi|ne (-zen, -stü; -zii),
lämmitänd|ü (-än, -iä; -öi),
lämmitü|s (-ksen, -stü; -ksii)
füzet tetrat|ti (-in, -tii; -tiloi)
fűz(fa) paivu (-n, -u; -loi), paju (-n,
-u; -loi)

G
gabona viľľ|u (-an, -ua; -oi)
galamb küühkö|i (-in, -idü; -löi)
galóca kärböi||sien|i (-en, -dü; -ii)
gally oks|u (-an, -ua; -ii)
garancia garanti|i (-en, -edu; -eloi),
tagu|s (-ksen, -stu; -ksii)
garantál garantiirui|ja (-čen, -ččou;
-jah), tagust|ua (-an, -au; -etah)

garat
garat kero|i (-in, -idu; -loi), ki|da
(-jan, -dua; -doi), źov|u (-an,
-ua; -oi)
garázs garaž|u (-an, -ua; -oi)
gát laineh (-en, -tu; -ii), plotin (-an,
-ua; -oi), vual|u (-an, -ua; -oi)
gaz fn rikku||hein|ü (-än, -iä; -ii)
gáz guazu (-n, -u; -loi)
gazda 1. ižänd|ü (-än, -iä; -ii/-öi); 2.
[tulaj] omista|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
gazdag fn/mn bohat|tu (-an, -tua;
-toi), elok|as (-kahan, -astu; -kahii),
rik|as (-kahan, -astu; -kahii)
gazdagít rikastut|tua (-an, -tau; -etah)
gazdagság bohatu|s (-ksen, -stu;
-ksii), rikkahu|s (-on, -ttu; -ksii)
gazdálkodás ižändöiččemi|ne (-zen,
-stü; -zii), talovu|s (-on, -ttu; -ksii)
gazdálkodik ižändöi|jä (-čen, -ččöü;
-jäh)
gazdaság talovu|s (-on, -ttu; -ksii)
gazdasági talovehelli|ne (-zen, -stu;
-zii)
gazdaságos talovehelli|ne (-zen, -stu;
-zii)
gazdaságosság talovehelližu|s (-on,
-ttu; -ksii)
gazdasszony emänd|ü (-än, -iä; -ii)
gazdasszonykodik emändöi|jä (-čen,
-ččöü; -jäh)
gázvezeték guazu||tru|ba (-van, -bua;
-bii)
gége kero|i (-in, -idu; -loi), ki|da
(-jan, -dua; -doi)
genetika genееtiek|ku (-an, -kua;
-koi)
genny mär|gü (-rän, -giä; -gii)
gennyes märräk|äs (-kähän, -ästü;
-kähii)
gennyesedik viǯv|ata (-uan, -uau;
-atah)
geológia geolougi|i (-en, -edu; -eloi)
geológus geoloug|u (-an, -ua; -oi)
gép koneh (-en, -tu; -ii), mašin (-an,
-ua; -oi)
gépesítés mehanizati|i (-en, -edu;
-eloi)
gépész koneh||mie|s (-hen, -stü; -hii),
mehuaniek|ku (-an, -kua; -koi)
gépi mehuanilli|ne (-zen, -stu; -zii)
gépíró(nő) konehel||kirjutta|i (-jan,
-jua; -jii/-joi)
gépkocsi mašin (-an, -ua; -oi)
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gépkocsivezető aja|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
gereblye harav|u (-an, -ua; -oi)
gereblyéz haravoi|ja (-čen, -ččou;
-jah)
gerenda balki (-n, -i; -loi), par|zi
(-ren, -tu; -zii)
gerinc selgü||pii (-n, -dü; -löi), selgü||rang|u (-an, -ua; -oi), selgü||ru|odu (-vvan, -odua; -odii)
germán germuanielli|ne (-zen, -stu;
-zii)
gesztenyefa kaštan (-an, -ua; -oi)
giliszta čüöt|tö (-ön, -tüö; -tölöi),
süöj|ü (-än, -iä; -ii)
gimnázium gimnuazi|i (-en, -edu;
-eloi)
gipsz gips|u (-an, -ua; -oi)
gitár gituar|u (-an, -ua; -oi)
gleccser jiätik|kö (-ön, -küö; -kölöi)
globális globualli|ne (-zen, -stu; -zii)
gnóm gnuom|u (-an, -ua; -ii)
gól miäč|čü (-ün, -čüü; -čülöi)
golyó ker|ä (-än, -iä; -ii)
gomb nübl|ü (-än, -iä; -ii),
nüblä|ine (-zen, -stü; -zii)
gomba [növény] gri|ba (-van, -bua;
-boi), sien|i (-en, -dü; -ii)
gomblyuk nüblü||louk|ko (-on, -kuo;
-koloi)
gondol duumai|ja (-čen, -ččou; -jah),
smiet|tie (-in, -tiü; -itäh)
gondolat ajatu|s (-ksen, -stu; -ksii),
duum|u (-an, -ua; -ii), miel|i (-en,
-dü; -ii)
gondolatjel tiree (-n, -dü; -löi),
viiva|ine (-zen, -stu; -zii)
gondolkodás ajattelemi|ne (-zen,
-stu; -zii), ajattelend|u (-an, -ua;
-oi), ajattelu (-n, -u; -loi)
gondolkodik ajat|ella (-telen, -telou;
-ellah)
gondos tarka|ine (-zen, -stu; -zii),
tark|u (-an, -ua; -oi)
gondosan tarkah, tarkasti
gondoz hoi|dua (-jan, -dau; -jetah),
kač|čuo (-on, -čou; -otah)
gondozás hoidami|ne (-zen, -stu;
-zii), hoi|do (-jon, -duo; -doloi),
kaččomi|ne (-zen, -stu; -zii)
gondozatlan hoidamat|oi (-toman,
-tomua; -tomii), kaččomat|oi
(-toman, -tomua; -tomii)

grúz
gondozatlanság hoidamattomu|s
(-on, -ttu; -ksii), kaččomattomu|s
(-on, -ttu; -ksii)
gondtalan huolet|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
gondtalanság huolettomu|s (-on,
-ttu; -ksii)
gonosz pah|a (-an, -ua; -oi)
gonoszság pahu|s (-on, -ttu; -zii)
gonosztevő pahan||azu|i (-jan, -jua;
-jii/ -joi)
goromba suorav|u (-an, -ua; -ii)
gödör kuop|pu (-an, -pua; -pii)
gőgös hüvöindeli|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi), suurendeli|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
gömb ker|ä (-än, -iä; -ii)
göndör kiǯer (-än, -iä; -öi)
göndörödik kiǯerdü|ö (-ü; -täh)
görbe guburič|ču (-аn, -čua; -čoi)
görbít lämmüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
görbül läm|büö (-mün, -büü;
-mütäh)
görbület kiänälmü|s (-ksen, -stü;
-ksii)
görcs suonen||ve|do (-von, -duo;
-doloi)
görnyed gurbistel|lakseh (-emmos,
-ehes; -lahes)
görög griekan (rtlan), griekkala|ine
(-zen, -stu; -zii)
görögdinnye arbuuz|u (-an, -ua; -oi)
Görögország Griekan||mua (-n, -du),
Gresi|i (-en, -edu)
gőz 1. höürü (-n, -ü; -löi); 2. [gőzfürdőben] löülü (-n, -ü; -löi)
gőzhajó höürü||laiv|u (-an, -ua; -oi),
parahod|u (-an, -ua; -oi)
gőzmozdony paravoz|u (-an, -ua; -oi)
grafika gruafik|ku (-an, -kua; -koi)
grafikus gruafiek|ku (-an, -kua; -koi)
gramm gramm|u (-an, -ua; -oi)
gránát granuat|tu (-an, -tua; -toi)
gránátalma granuat|tu (-an, -tua;
-toi)
grapefruit greipfrut (-an, -tua; -toi)
gratulál hüvit|ellä (-telen, -telöü;
-elläh)
grimasz virčistü|s (-ksen, -stü; -ksii)
grimaszol virčistel|läkseh (-emmos,
-ehes; -ähes)
grúz gruuziela|ine (-zen, -stu; -zii),
gruuzien (rtlan)
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Grúzia
Grúzia Gruuzi|i (-en, -edu)
gumi rizin (-än, -iä; -öi)
gúny irvistelü (-n, -ü; -löi), nagr|o
(-on, -uo; -oloi)
gúnyol nagrat|tua (-an, -tau; -etah)
gúnyolódás irvistü|s (-ksen, -stü;
-ksii), nagr|o (-on, -uo; -oloi)
gúnyolódik irvistel|läkseh (-emmös,
-ehes; -lähes), nagrat|tua (-an, -tau;
-etah)
gúnyos irvisteli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
gurul vieret|ellä (-telen, -telöü;
-elläh), vieret|tiä (-än, -täü; -etäh)

GY
gyakori puaksu (-n, -u; -loi)
gyakoriság puaksuvu|s (-on, -ttu;
-zii)
gyakorlás harjoitu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
gyakorol harjait|tua (-an, -tau; -etah)
gyakran puaksuh
gyaloglás kävelü (-n, -ü; -löi)
gyalogos fn jalguniek|ku (-an, -kua;
-koi)
gyalogság jalgu||vä|gi (-in, -gie;
-gilöi)
gyalogút troppa|ine (-zen, -stu; -zii),
trop|pu (-an, -pua; -pii)
gyalu sruug|u (-an, -ua; -oi)
gyalul leik|kuo (-on, -kou; -otah),
pilk|uo (-on, -ou; -otah), šiip|pu
(-an, -pua; -poi), šinkui|ja (-čen,
-ččou; -jah), sruug|ata (-uan, -uau;
-atah)
gyapjú vill|u (-an, -ua; -oi)
gyapot puu||vill|u (-an, -ua; -oi)
gyár fuabrik|ku (-an, -kua; -koi),
zavod|u (-an, -ua; -oi)
gyarapít liž|ätä (-iän, -iäü; -ätäh)
gyarapítás ližävü|s (-ksen, -stü;
-ksii)
gyarapodás ližävümi|ne (-zen, -stü;
-zii), ližävünd|ü (-än, -iä; -öi)
gyarapodik ližävü|ö (-n, -ü; -täh)
gyarmatosítás valduami|ne (-zen,
-stu; -zii)
gyárt lua|die (-jin, -diu; -jitah),
valmist|ua (-an, -au; -etah)
gyártás valmisteh (-en, -tu; -ii)
gyáva varač|ču (-un, -čuu; -čuloi)

gyenge laiv|u (-an, -ua; -oi), liev|ü
(-än, -iä; -ii), vien|o (-on, -uo;
-oloi), väit|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii)
gyengeség väittömü|s (-ön, -ttü; -ksii)
gyér harv|u (-an, -ua; -oi)
gyer(m)ek la|psi (-psen, -stu; -psii)
gyermekfelügyelő lapsien||kaččo|i
(-jan, -jua; -jii/-joi)
gyermeki lapsen (rtlan)
gyer(m)ekkor lapsu|s (-on, -ttu; -zii),
lapsus||ai|gu (-jan, -gua; -goi)
gyermekláncfű voi||kuk|ku (-an,
-kua; -kii)
gyík šihiliusk|u (-an, -ua; -oi)
gyilkos tappa|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
gyilkosság tapand|u (-an, -ua; -oi),
tappami|ne (-zen, -stu; -zii),
tap|po (-on, -puo; -poloi)
gyógyít parandel|la (-en, -ou; -lah),
parand|ua (-an, -au; -etah)
gyógyítás lieččimi|ne (-zen, -stu;
-zii), liečind|ü (-än, -iä; -öi),
parandami|ne (-zen, -stu; -zii),
parandand|u (-an, -ua; -oi)
gyógykezelés lieččimi|ne (-zen, -stu;
-zii), liečind|ü (-än, -iä; -öi),
parandami|ne (-zen, -stu; -zii),
parandand|u (-an, -ua; -oi)
gyógykúra hoido||kurs|u (-an, -ua;
-oi), lieče||kurs|u (-an, -ua; -oi)
gyógyszer lekarsv|u (-an, -ua; -oi),
lieč|e (-čien, -ettü; -čielöi),
rohtu (-n, -u; -loi), zeľľ|u (-an,
-ua; -oi)
gyógyszerész farmaseft|u (-an, -ua;
-oi)
gyógyszertár aptiek|ku (-an, -kua;
-koi)
gyógyul parandu|o (-n, -u; -tah),
para|ta (-nen, -nou; -tah),
tervehtü|ö (-n, -ü; -täh)
gyom rikku||hein|ü (-än, -iä; -ii)
gyomor 1. mah|a (-an, -ua; -oi),
vač|ču (-an, -čua; -čoi); 2. [állati]
pöč|öi (-öin, -čöidü; -čölöi)
gyomorhurut vačču||ta|udi (-vvin,
-u-dii; -udiloi)
gyors kipak|ko (-on, -kuo; -koloi),
rav|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
gyökér juur|i (-en, -du; -ii)
gyöngéd sulav|u (-an, -ua; -ii)
gyöngy [üveg] helm|i (-en, -ie; -ilöi)

háborúzik
gyöngyvirág neis||kello|ine (-zen,
-stu; -zii)
gyönyör mieli||hüv|ä (-än, -iä; -ii)
gyönyörködik ihaloi|ja (-čen, -ččou;
-jah)
gyönyörű čom|a (-an, -ua; -ii)
gyötör muok|ata (-kuan, -kuau;
-atah), uuvut|tua (-an, -tau; -etah),
väzüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
gyötrelem kiduičend|u (-an, -ua; -oi),
muok|ku (-an, -kua; -kii)
gyötrődik kidui|ja (-čen, -ččou; -jah),
muok|atakseh (-kuammos,
-kuahes; -atahes), muokkavu|o
(-n, -u; -tah), vai|buo (-vun, -buu;
-vutah), vaivavu|o (-n, -u; -tah)
győz [sport, játék] voit|tua (-an,
-tau; -etah)
győzelem voit|to (-on, -tuo; -toloi)
győztes voitta|i I (-jan, -jua; -jii/-joi)
gyufa spičk|u (-an, -ua; -oi)
gyufásdoboz spičku||vakka|ine (-zen,
-stu; -zii)
gyúlékony pala|i (-jan, -jua; -jii/ -joi),
tuldu||varuaj|u (-an, -ua; -ii/-oi)
gyulladás žuaru (-n, -u; -loi)
gyúr sevoit|tua (-an, -tau; -etah),
sotk|ie (-en, -ou; -ietah)
gyűjt ker|ätä (-iän, -iäü; -ätäh)
gyűjtemény keräilem|ü (-än, -iä; -ii)
gyűjtés keräv|ö (-ön, -üö; -ölöi)
gyűjtő keräili|i (-jan; -jiä; -jii/-jöi)
gyűlés kerähm|ö (-ön, -üö; -ölöi)
gyűlöl vih|ata (-uan, -uau; -atah)
gyümölcs 1. frukt|u (-an, -ua; -oi);
2. [bogyós] marj|u (-an, -ua; -oi)
gyümölcslé her|a (-an, -ua; -oi)
gyümölcstermesztés fruktoin||kazvatu|s (-ksen, -stu; -ksii),
marjoin||kazvatand|u (-an, -ua; -oi)
gyűrű 1. renga|s (-han, -stu; -hii); 2.
[ékszer] koľča|ine (-zen, -stu;
-zii), sormu|s (-ksen, -stu; -ksii)
gyűszű sormi||nahk|u (-an, -ua; -oi)

H
hab vuaht|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
habarcs rastvor (-an, -ua; -oi)
háborgat vaiv|ata (-uan, -uau; -atah)
háborús vojenno|i (-in, -idu; -loi)
háborúzik vojui|ja (-čen, -ččou; -jah)

haderő
haderő voisk|u (-an, -ua; -ii)
hadi vojenno|i (-in, -idu; -loi)
hadjárat voinu||homm|at (-ien, -ii,
plur)
hadnagy leitenant|u (-an, -ua; -oi)
hadsereg armi|i (-en, -edu; -eloi),
voisk|u (-an, -ua; -ii)
hágó üli||men|o (-on, -uo; -oloi),
ülitü|s (-ksen, -stü; -ksii)
hagyaték perind|ö (-ön, -üö; -ölöi)
hagyma lauk|ku (-an, -kua; -koi)
hagyomány tradisi|i (-en, -edu; -eloi)
hagyományos perindölli|ne (-zen,
-stü; -zii), tradisionno|i (-in, -idu;
-loi)
hahota horhotu|s (-ksen, -stu; -ksii)
hahotázik horhot|tua (-an, -tau; -etah)
haj hivu|s (-ksen, -stu; -ksii),
tuk|ku (-an, -kua; -kii)
háj izr|u (-an, -ua; -oi)
hajadon miehele||menemät|öi
(-tömän, -tömiä; -tömii), neido|i
(-in, -idu; -loi)
hajdanán ammui, konzanah
hajdani ammu|ine (-zen, -stu; -zii),
endi|ne (-zen, -stü; -zii), vahn|u
(-an, -ua; -oi)
hajfonat kas|su (-an, -sua; -soi),
palmik|ko (-on, -kuo; -koloi)
hajfürt kähär|ät (-öin, -öi, plur),
kiǯer|ät (-öin, -öi, plur)
hajít čumut|tua (-an, -tau; -etah),
lük|kie (-in, -kiü; -itäh), lük|ätä
(-kiän, -kiäü; -ätäh), višk|ata (-uan,
-uau; -atah)
hajlás taivuttami|ne (-zen, -stu; -zii)
hajlat kiänälmü|s (-ksen, -stü; -ksii)
hajlékony sitk|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
hajlik kumardu|o (-n, -u; -tah),
läm|büö (-mün, -büü; -mütäh)
hajlít kal|lata (-duan, -duau; -latah),
lämmüt|tiä (-än, -täü; -etäh),
taivut|tua (-an, -tau; -etah)
hajó korabli (-n, -i; -loi), laiv|u (-an,
-ua; -oi)
hajol kumardel|lakseh (-emmos,
-ehes; -lahes), kumard|uakseh
(-ammos, -ahes; -etahes)
hajtóerő edehpäi||vedä|i (-jän, -jiä;
-jii/-jöi)
hajvágás tukkien||leikkuand|u (-an,
-ua; -oi), tukkien||lühendänd|ü (-än,
-iä; -öi)
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hal kal|a (-an, -ua; -oi)
hála kiito|s (-ksen, -stu; -ksii)
halál kuolend|u (-an, -ua; -oi),
surm|u (-an, -ua; -ii)
hálás kiitolli|ne (-zen, -stu; -zii)
halász kalaniek|ku (-an, -kua; -koi),
kalasta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
halászat kalastu|s (-ksen, -stu; -ksii)
halászik kalast|ua (-an, -au; -etah)
halaszt hätkestü|ö (-n, -ü; -täh)
halhatatlan kuolemat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
halhatatlanság kuolemattomu|s
(-on, -ttu; -ksii)
hall verb kuul|ta (-en, -ou; -tah)
hallás kuul|o (-on, -uo; -oloi)
hallatszik kuulu|o (-n, -u; -tah)
halleves lie|mi (-men, -ndü; -mii)
hallgatag vaikka|ine (-zen, -stu; -zii)
hallgatás [némaság]
vaikkani||olend|u (-an, -ua; -oi)
hallgató fn kuundeli|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
halló! ho-ľo-ľoo!
hallózás hoľotand|u (-an, -ua; -oi)
hallózik hoľot|tua (-an, -tau; -etah)
halmaz kobareh (-en, -tu; -ii),
ruop|as (-pahan, -astu; -pahii)
halmazállapot olo||til|a (-an, -ua; -oi)
háló verk|o (-on, -uo; -oloi)
halogat hätkestü|ö (-n, -ü; -täh),
pitkit|tiä (-än, -täü; -etäh)
halom kobareh (-en, -tu; -ii),
ruop|as (-pahan, -astu; -pahii),
tuk|ku (-an, -kua; -kii)
hálószoba magavo||perti (-n, -i; -löi)
halott kuollu|h (-on, -ttu; -zii)
halvány kalb|ei (-ien, -iedu; -ieloi),
valg|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
halványság kalbevu|s (-on, -ttu; -zii)
hamis kiela|s (-han, -stu; -hii),
valeh (-en, -tu; -ii), valehelli|ne
-zen, -stu; -zii), viär|ü (-än, -iä; -ii)
hámoz kuorit|tua (-an, -tau; -etah)
hámozás kuoritu|s (-ksen, -stu; -ksii)
hamu tuhk|u (-an, -ua; -ii)
hamutartó tuhku||ast|ii (-ien, -ettu;
-ieloi)
háncs koj|a (-an, -ua; -ii), kuor|i (-en,
-du; -ii)
hang iän|i (-en, -dü; -ii)
hangjegy nout|tu (-an, -tua; -tii)
hangnem iäni||taz|o (-on, -uo; -oloi)

harminc
hangos iänek|äs (-kähän, -ästü;
-kähii), kov|a (-an, -ua; -ii)
hangosan iäneh, iänehes
hangsúly pain|o (-on, -uo; -oloi)
hangsúlyjel paino||merki (-n, -i; -löi)
hangsúlyoz korrost|ua (-an, -au;
-etah), painost|ua (-an, -au; -etah)
hangszer soit|in (-timen, -indu;
-timii)
hangtalan iänetö|i (-tömän, -tömiä;
-tömii), kuulumat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
hangtan foneetiek|ku (-an, -kua; -koi)
hangulat ičen||tun|do (-non, -duo;
-doloi), miel|i (-en, -dü; -ii)
hangverseny konsert|u (-an, -ua; -oi)
hangzás kuulund|u (-an, -ua; -oi)
hangzik iän|diä (-nän, -däü;
-netäh), soit|tua (-an, -tau; -etah)
hangya kuǯo|i (-in, -idu; -loi)
hanti hantien (rtlan)
hány I szn äijügo, äijängo
hány II verb oksendut|tua (-tau)
hánykolódik vadv|atakseh
(-uammos, -uahes; -atahes)
harag vih|a (-an, -ua; -oi)
haragos viha|ine (-zen, -stu; -zii),
vihaž|u (-an, -ua; -oi)
haragszik tabavu|o (-n, -u; -tah)
harang kell|o (-on, -uo; -oloi)
harap hauk|ata (-kuan, -kuau; -atah),
hauk|kie (-in, -kiu; -itah), pur|ta
(-en, -ou; -tah)
harapás purend|u (-an, -ua; -oi)
harapófogó piiht|et (-ien; -ii)
harc boju (-n, -u; -loi), tor|a (-an,
-ua; -ii)
harckocsi tank|u (-an, -ua; -oi)
harcol tor|ata (-uan, -uau; -atah),
vojui|ja (-čen, -ččou; -jah)
harcos vojenno|i (-in, -idu; -loi)
hárfa arf|u (-an, -ua; -oi)
harisnya suk|at (-kien, -kii, plur)
harkály tik|ku (-an, -kua; -koi)
harmad kolmas||oz|a (-an, -ua; -ii)
harmadik kolma|s (-nden, -ttu; -nzii)
harmadszor kolmandekse
hárman kolmei
hármas kolmo|ine (-zen, -stu; -zii)
hármasban kolmei
harmat kast|e (-ien, -ettu; -ieloi)
harminc kolme||kümmen (-en||-en,
-ie||-dü; -ii||-ii)

harmincadik
harmincadik kolma|s||kümmen|es
(-nden||-den, -ttu||||-ettü, -nzii||-zii)
harmonika akardion (-an, -ua; -oi)
harmonikás soitol||soitta|i (-jan, -jua;
-jii/-joi)
harmonikus sobi|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
három kolm|e (-en, -ie; -ii)
háromszoros kolme||kerda|ine (-zen,
-stu; -zii)
háromszög kolme||kulmu||viivat|in
(-timen, -indu; -timii)
hárs(fa) niini||puu (-n, -du; -loi)
hártya kalv|o (-on, -uo; -oloi),
ket|tu (-un, -tuu; -tuloi),
pľonk|u (-an, -ua; -ii)
has vač|ču (-an, -čua; -čoi)
hasad lohke|ta (-nen, -nou; -etah)
hasadás hallelmu|s (-ksen, -stu; -ksii)
hasonlat verdavu|s (-ksen, -stu; -ksii)
hasonló jüttü|ine (-zen, -stü; -zii),
jüt|üs (-tüön, -üttü; -tüzii)
használhatatlan pädemät|öi (-tömän,
-tömiä; -tömii)
használható pädi|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi), pättäv|ü (-än, -iä; -ii)
haszon hüö|dü (-vün, -düü; -dülöi)
haszontalan. tühj|ü (-än, -iä; -ii)
haszontalanul tühjiä
hat ku|uzi (-vven, -uttu; -uzii)
hát I fn sel|gü (-län, -giä; -gii)
hát II msz sit, taki
hatalmas suuren||suur|i (-en, -du; -ii)
hatalom val|du (-lan, -dua; -doi)
határ raj|a (-an, -ua; -oi)
határérték raja||arv|o (-on, -uo;
-oloi), raja||miär|ü (-än, -iä; -ii)
határidő miärü||ai|gu (-jan, -gua;
-goi)
határozat piätös||san|at (-oin, -oi)
határozatlan ebä||miärä|ine (-zen,
-stü; -zii), uj|o (-on, -uo; -oloi)
határtalan rajat|oi (-toman, -tomua;
-tomii)
hátha kaiče, paiče
hátizsák rep|pu (-un, -puu; -puloi)
hátlap selgü||puol|i (-en, -du; -ii)
hatodik kuvve|s (-nden, -ttu; -nzii)
hátoldal selgü||puol|i (-en, -du; -ii)
hátország tagav|o (-on, -uo; -oloi)
hátra jällele, tagazin, tuaksepäi
hátrafelé tagazin, tuaksepäi
hátrál müöstü|ö (-n, -ü; -täh)
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hátralék tagu|ine (-zen, -stu; -zii)
hátráltat müöst|iä (-än, -äü; -etäh)
hátsó I fn per|ä (-än, -iä; -ii),
taga||puol|i (-en, -du; -ii)
hátsó II mn taga|ine (-zen, -stu; -zii)
hatszáz kuuzi||sadua (kuvven||suan,
kuuttu||||sadua; kuuzii||sadoi)
hatszög kuuzi||kulmik|ko (-on, -kuo;
-koloi)
háttér taga||kuv|a (-an, -ua; -ii),
taga||per|ä (-än, -iä; -ii)
hátul jällel
hátulról jällelpäi, taganpäi,
taguapäi, tuanpäi
hátulsó taga|ine (-zen, -stu; -zii)
hatvan kuuzi||kümmen (kuvven||-en,
kuuttu||-dü; kuuzii||-nii)
hatvanadik kuvve|s||kümmen|es
(-nden||-den, -ttu||-ettü; -nzii||-zii)
hattyú jouč|en (-čenen, -endu, -čenii)
havas lumi|ne (-zen, -stu; -zii)
havaseső rän|dü (-nän, -diä; -dii),
röč|čü (-än, -čiä; -čii)
ház huonu|s (-ksen, -stu; -ksii), ko|di
(-in, -dii; -diloi), talo|i (-in, -idu;
-loi)
haza I fn ižän||mua (-n, -du; -loi),
kodi||mua (-n, -du; -loi)
haza II hsz kodih
hazafelé kodih
hazafi ižän||muan||suvaičči|i (-jan,
-jua; -jii/-joi)
hazafiság ižän||muan||suvaiččemi|ne
(-zen, -stu; -zii)
hazai kodi||muala|ine (-zen, -stu; -zii)
házas [férfi] akak|as (-kahan,
-astu; -kahii), naizek|as (-kahan,
-astu; -kahii)
házasság 1. kirjoih||menend|ü (-än,
-iä; -öi); 2. [feleségé] miehele||olend|u (-an, -ua; -oi)
házasságkötés ühteh||menend|ü (-än,
-iä; -öi)
házi kodihi|ne (-zen, -stu; -zii),
kodila|ine (-zen, -stu; -zii)
háziállat kodi||elät|ti (-in, -tii;
-tilöi)
házinyúl kodi||jänö|i (-in, -idü; -löi)
háztartás koin||hoi|do (-jon, -duo;
-doloi)
hazudik kielastel|la (-en, -ou; -lah),
kielast|ua (-an, -au; -etah),
valehtel|la (-en, -ou; -lah)

hempereg
hazug kiela|s (-han, -stu; -hii)
hazugság kielahu|s (-on, -ttu; -ksii),
kielastu|s (-ksen, -stu; -ksii),
valeh (-en, -tu; -ii)
hebeg äket|tiä (-än, -täü; -etäh),
ököt|tiä (-än, -täü; -etäh)
heg ru|bi (-ven, -bie; -biloi)
hegedű skripk|u (-an, -ua; -oi),
viulu (-n, -u; -loi)
hegy 1. [domborzat] mä|gi (-in, -gie;
-gilöi), vuar|u (-an, -ua; -oi); 2.
[hegyes végződés] ńokka|ine
(-zen, -stu; -zii), ter|ä (-än, -iä; -ii)
hegyez tahko|ta (-n, -u; -tah),
terend|iä (-än, -äü; -etäh)
hegymászó mägih||kiibeili|i (-jän,
-jiä; -jii/-jöi), mägih||nouzetteli|i
(-jan, -jua; -jii/-joi)
hegyorom mäin||harj|u (-an, -ua; -oi)
héj koj|a (-an, -ua; -ii), kuor|i (-en,
-du; -ii)
héja suo||hauk|ku (-an, -kua; -koi)
hektár gektuar|u (-an, -ua; -oi)
helikopter vertoľuot|tu (-an, -tua; -toi)
hely koht|u (-an, -ua; -ii), sij|a (-an,
-ua; -oi), til|a (-an, -ua; -oi)
helybeli sijalli|ne (-zen, -stu; -zii)
helyes oig|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
helyesbítés korjavu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
helyesel hüväksü|ö (-n, -ü; -täh)
helyesen oigieh, oigiesti
helyesírás oigieh||kirjutand|u (-an,
-ua; -oi), oigieh||kirjuttami|ne
(-zen, -stu; -zii), oigieh||kirjutu|s
(-ksen, -stu; -ksii)
helyeslés hüväksümi|ne (-zen, -stü;
-zii), kannatu|s (-ksen, -stu; -ksii)
helyeslő hüväksü|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi), müödä|ine (-zen, -stü; -zii)
helyesség oigevu|s (-on, -ttu; -zii)
helyett sijah (+ gen), sijas (+ gen),
tilah (+ gen), tilas (+ gen), tuači
(+ iness)
helyettes sijahi|ne (-zen, -stu; -zii),
tilahi|ne (-zen, -stu; -zii)
helyez laďď|ata (-uan, -uau; -atah)
helyi sijalli|ne (-zen, -stu; -zii)
helyzet kun|do (-non, -duo; -doloi),
tilandeh (-en, -tu; -ii)
hempereg vadv|atakseh (-uammos,
-uahes; -atahes), vieret|elläkseh
(-telemmös, -telehes; -ellähes)

henye
henye lašk|u (-an, -ua; -oi), patti|i
(-en, -edu; -eloi)
hering seľotk|u (-an, -ua; -oi), seldi
(-n, -i; -löi)
hermelin pordimo|i (-in, -idu; -loi)
hét I fn [időszak] nedäli (-n, -i; -löi)
hét II szn seič|čei (-čemen, -endü;
-čemii)
hetedik seiččeme|s (-nden, -ttü;
-nzii), seičče|s (-nden, -ttü; -nzii)
hétfő enzimäin||argi (ezmässarren,
ezmässargie; ezmässargiloi)
hétköznapi argi||päivä|ine (-zen,
-stü; -zii)
hétszáz seič|čei||sadua (-čemen||suan,
-endü||sadua; -čemii||sadoi)
hetven seič|čei||kümmen
(-čemen||-en, -endü||-dü; -čemii||-ii)
heveny leikkuaj|u (-an, -ua; -ii/-oi)
heves kov|a (-an, -ua; -ii)
hiába sudre, tühjiä
hiábavaló ližät|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii), tühj|ü (-än, -iä; -ii)
hiány vähü|s (-ön, -ttü; -zii)
hiba 1. riähk|ü (-än, -iä; -ii), vi|ga
(-jan, -gua; -goi); 2. [nyelvi,
helyesírási] haireh (-en, -tu;
-ii), viärü|s (-ön, -ttü; -ksii)
hibás viär|ü (-än, -iä; -ii)
hibátlan 1. riähkät|öi (-tömän,
-tömiä; -tömii); 2. [nyelvileg]
erehtümät|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii), hairehtumat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
hibázik erehtü|ö (-n, -ü; -täh),
hair|ota (-uon, -uou; -otah),
hairehtu|o (-n, -u; -tah)
híd sil|du (-lan, -dua; -doi)
hideg külm|ü (-än, -iä; -ii), vilu
(-n, -u; -loi)
híg notk|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
hígítás notkendami|ne (-zen, -stu;
-zii), notkendand|u (-an, -ua; -oi)
hihetetlen uskomat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
himnusz gimn|u (-an, -ua; -oi)
hindu indiela|ine (-zen, -stu; -zii),
indien (rtlan)
hint ripoit|tua (-an, -tau; -etah)
hinta lieǯu (-n, -u; -loi)
hintázik häilü|ö (-n, -ü; -täh),
heilu|o (-n, -u; -tah), hügl|iä (-än,
-äü; -etäh), hütk|iä (-än, -äü;
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-etäh), lek|kuo (-un, -kuu;
-utah), lieǯu|o (-n, -u; -tah)
hintáztat häilüt|tiä (-än, -täü; -etäh),
heilut|tua (-an, -tau; -etah),
hütküt|tiä (-än, -täü; -etäh),
lekut|tua (-an, -tau; -etah),
lieǯut|tua (-an, -tau; -etah)
hír kuulumi|ne (-zen, -stu; -zii),
uudi|ne (-zen, -stu; -zii), viesti
(-n, -i; -löi)
híres mainehik|as (-kahan, -astu;
-kahii), tiettäv|ü (-än, -iä; -ii)
hírlap sanomu||leht|i (-en, -ie; -ii/
-ilöi)
hírnév maineh (-en, -tu; -ii),
sluav|u (-an, -ua; -oi)
hírszerzés tiijustelemi|ne (-zen, -stu;
-zii)
hírszerző tiijusteli|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
hirtelen sil||aigua, sil||keskie
hisz verb luot|tua (-an, -tau; -etah),
smiet|tie (-in, -tiü; -itäh), usk|uo
(-on, -ou; -otah)
hiszékeny luotta|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
hisz(en) -häi, vet
hit usk|o (-on, -uo; -oloi), uskond|u
(-an, -ua; -oi)
hitvallás usk|o (-on, -uo; -oloi),
uskond|u (-an, -ua; -oi)
hív 1. kuč|čuo (-un, -čuu; -utah); 2.
[vminek] nimit|ellä (-telen,
-telöü; -elläh), nimit|tiä (-än,
-täü; -etäh)
hívás kuč|ču (-un, -čuu; -čuloi)
hivatal [épület] hallind|o (-on, -uo;
-oloi)
hivatali hallindolli|ne (-zen, -stu;
-zii)
hivatalnok virgu||mie|s (-hen, -stü;
-hii)
hivatalos viralli|ne (-zen, -stu; -zii)
hivatásos ammatilli|ne (-zen, -stu;
-zii), professionual|u (-an, -ua; -oi)
hivatásszerűen ammatillizesti
híven uskojen, uskollizesti
hízik järe|tä (-nen, -nöü; -täh),
küllästü|ö (-n, -ü; -täh), lihavu|o
(-n, -u; -tah), sange|ta (-nen, -nou;
-tah)
hó [csapadék] lu|mi (-men, -ndu; -mii)
hobbi hobbi (-n, -i; -loi)

hóvirág
hódoló ihaili|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
hóember lumi||uk|ko (-on, -kuo;
-koloi)
hogy ksz ga, ku, što, štobi
hogyan kui, kuibo
hogyha gu, ku
hol kus, mis
hold I [égitest] kuudam (-an, -ua;
-ii), kuudama|ine (-zen, -stu; -zii)
Hold II [Földünk kísérője]
Kuudam (-an, -ua; -ii),
Kuudama|ine (-zen, -stu; -zii)
holdtalan kuudamat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
holland gollandiela|ine (-zen, -stu;
-zii), gollandien (rtlan)
Hollandia Gollandi|i (-en, -edu)
holnap huomei
holnapi huomeni|ne (-zen, -stu; -zii)
holnapután huomenen||jälles
homály hämärin||pim|ei (-ien, -iedü;
-ielöi)
homályos hämäri (-n, -i; -ilöi),
selgiet|öi (-tömän; -tömiä; -tömii)
homlok oč|ču (-an, -čua; -čii)
homlokzat ezi||čur|a (-an, -ua; -ii),
oč|ču (-an, -čua; -čii)
homok hiek|ku (-an, -kua; -koi),
pesku (-n, -u; -loi)
hon ižän||mua (-n, -du; -loi)
hónap kuu (-n, -du; -loi)
honfitárs oma||muala|ine (-zen, -stu;
-zii)
honnan kuspäi
hord tu|vva (-on, -ou; -vvah),
vediä (vien, vedäü; vietäh)
hordó fn puč|či (-in, -čii; -čiloi)
horgászik ongit|tua (-an, -tau; -etah),
ustit|tua (-an, -tau; -etah)
horgony juakkori (-n, -i; -loi)
horizont taivahan||ran|du (-nan, -dua;
-doi)
horizontális gorizontualli|ne (-zen,
-stu; -zii)
hosszában pitkin (+part)
hosszas hätkelli|ne (-zen, -stü; -zii)
hosszú hätk|i (-en, -ie; -ii), pitk|ü
(-än, -iä; -ii)
hosszúság piduhu|s (-on, -ttu; -zii),
pitkevü|s (-ksen, -stü; -zii)
hova kunne
hóvihar lumi||mürskü (-n, -ü; -löi)
hóvirág lumi||kello|ine (-zen, -stu; -zii)

hoz
hoz tu|vva (-on, -ou; -vvah), vediä
(vien, vedäü; vietäh)
hozam tulo||miär|ü (-än, -iä; -ii)
hozzáad liž|ätä (-iän, -iäü; -ätäh)
hozzáadás ližiämi|ne (-zen, -stü;
-zii), ližiänd|ü (-än, -iä; -öi),
liž|ä (-än, -iä; -ii)
hozzáfog tartu|o (-n, -u; -tah)
hozzájárulás pano|s (-ksen, -stu; -ksii)
hozzákezd tüön|düö (-nün, -düü;
-nütäh)
hozzálát tartu|o (-n, -u; -tah)
hozzáragad tunget|ellakseh
(-telemmos, -telehes; -ellahes)
hozzáragaszt tartut|tua (-an, -tau;
-etah)
hozzászokik kiin|düö (-nün, -düü;
-nütäh)
hozzátapad tunget|ellakseh
(-telemmos, -telehes; -ellahes)
hozzátesz ližäil|lä (-en, -öü; -läh)
hő läm|bö (-mön, -büö; -bölöi)
hőfok temperatuur|u (-an, -ua; -oi)
hőmérő gruadusniek|ku (-an, -kua;
-koi), lämbö||mittari (-n, -i; -loi)
hőmérséklet lämbö||til|a (-an, -ua;
-oi), temperatuur|u (-an, -ua; -oi)
hős urho||mie|s (-hen, -stü; -hii)
hőség räk|ki (-en, -kie; -kii), äg|ei
(-ien, -iedü; -ielöi)
hősi urholli|ne (-zen, -stu; -zii)
hőstett urho||te|go (-von, -guo;
-goloi)
huhog huuhk|ua (-an, -au; -etah)
hull pak|kuo (-un, -kuu; -utah)
hulla pokoiniek|ku (-an, -kua; -koi)
hulladék mur|do (-ron, -duo;
-doloi), top|pu (-an, -pua; -pii)
hullám al|do (-lon, -duo; -doloi),
laineh (-en, -tu; -ii), ual|do (-lon,
-duo; -doloi)
hullámhegy mürskü||ual|do (-lon,
-duo; -doloi)
hullámzás ualdoilu (-n, -u; -loi)
hullámzik lainehti|e (-n, -u; -tah),
ualdoil|la (-en, -ou; -lah)
humanizmus gumanizm|u (-an, -ua;
-oi)
humánus ristikanzalli|ne (-zen, -stu;
-zii), ristikanzan||muga|ine (-zen,
-stu; -zii)
humor juumor (-an, -ua; -oi)
humorista jumorist|u (-an, -ua; -oi)
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humoros jumoristi|ne (-zen, -stu; -zii)
huncut ilo||piä (-n, -dü; -löi)
hunyorgat vilgail|la (-en, -ou; -lah)
hurka kalbas|su (-un, -suu; -suloi)
hurok petl|u (-an, -ua; -oi)
hús lih|a (-an, -ua; -oi)
húsdaráló lihan||pilkoi||mellič|čü (-än,
-čiä; -čöi)
húsleves lie|mi (-men, -ndü; -mii),
liha||lie|mi (-men, -ndü; -mii),
liha||rok|ku (-an, -kua; -kii),
liha||suup|pu (-an, -pua; -pii)
hússzelet liha||pal|a (-an, -ua; -oi)
húsvét Äijüpäivü (Äijänpäivän,
Äijiäpäiviä, Äijiipäivii)
húsz kaksi||kümmen (kahten||-en,
kahtu||-dü; kaksii||-ii)
huszadik kahte|s||kümmene|s
(-nden||-den, -ttu||-ttü; -nzii||-nzii)
húz kel|ata (-uan, -uau; -atah),
vorotoi|ja (-čen, -ččou; -jah)
hű! I isz voi!
hű II mn uskolli|ne (-zen, -stu; -zii)
hűen uskojen, uskollizesti
hűs viil|ei (-ien, -iedü; -ielöi),
vilučča|ine (-zen, -stu; -zii),
viluttav|u (-an, -ua; -ii)
hűség uskolližu|s (-on, -ttu; -ksii)
hűséges uskolli|ne (-zen, -stu; -zii)
hűségesen uskojen, uskollizesti
hűtőszekrény jiä||škuap|pu (-an, -pua;
-poi)
hüvely 1. [növényi] pal|go (-lon,
-guo; -goloi); 2. [tok] futľuar|u
(-an, -ua; -ii)
hűvös viil|ei (-ien, -iedü; -ielöi),
vilučča|ine (-zen, -stu; -zii),
viluttav|u (-an, -ua; -ii)

I,Í
ide tänne
ideg herm|o (-on, -uo; -oloi),
nerv|u (-an, -ua; -oi)
idegbeteg hermo||voimat|oi (-toman,
-tomua, -tomii)
idegen oudo (ovvon, ouduo;
oudoloi), viera|s (-han, -stu; -hii)
idegenvezető vietteli|i (-jän, -jiä;
-jii/-jöi)
ideges hermok|as (-kahan, -astu;
-kahii)

igazságügy
idegesít hermostut|tua (-an, -tau;
-etah)
idegeskedik hermostu|o (-n, -u; -tah)
ideiglenesen väli||aigazesti
idén tänävuon
ide-oda sinne-tänne
idéz sitiirui|ja (-čen, -ččou; -jah)
idézet oteh||san|at (-oin, -oi, plur),
situat|tu (-an, -tua; -toi)
idézőjel laihin||merki|t (-löin, -löi, plur)
idom mu|odo (-vvon, -oduo; -odoloi)
idő 1. ai|gu (-jan, -gua; -goi); 2.
[meteorológia] ilm|u (-an, -ua;
-oi); siä (-n, -dü; -löi)
időjárás ilm|u (-an, -ua; -oi), siä
(-n, -dü; -löi)
idős ijäk|äs (-kähän, -ästü; -kähii)
idősebb vahnemb|i (-an, -ua; -ii)
idősotthon vahnoin||ko|di (-in, -dii;
-diloi)
időszámítás aijan||lasku (-n, -u; -loi),
aijan||lu|gu (-vun, -guu; -guloi)
időszerű aijalli|ne (-zen, -stu; -zii)
időszerűség aijalližu|s (-on, -ttu;
-ksii)
ifjabb nuoremb|i (-an, -ua; -ii)
ifjú nuor|i (-en, -du; -ii)
ifjúkor nuoru|s (-on, -ttu; -zii)
ifjúság 1. [réteg] nuoriž|o (-on, -uo;
-oloi); 2. [életszakasz] nuoru|s (-on,
-ttu; -zii)
igaz oivalli|ne (-zen, -stu; -zii)
igazgat joht|ua (-an, -au; -etah),
ohj|ata (-uan, -uau; -atah)
igazgató piä||mie|s (-hen, -stü; -hii)
igazgatóság johto||kun|du (-nan,
-dua; -dii)
igazgyöngy žemčug|u (-an, -ua; -oi)
igazi todi|ne (-zen, -stu; -zii),
tozihi|ne (-zen, -stu; -zii),
tozi|ne (-zen, -stu; -zii)
igazol luj|ata (-uan, -uau; -atah)
igazság oigien||mugažu|s (-on, -ttu;
-ksii), to|zi (-ven, -ttu; -zii),
todevu|s (-on, -ttu; -ksii)
igazságos oigien||muga|ine (-zen,
-stu; -zii)
igazságosság oigien||mugažu|s (-on,
-ttu; -ksii)
igazságszolgáltatás oigevuon||hoido (-jon, -duo; -doloi)
igazságügy oigevus||laito|s (-ksen,
-stu; -ksii)

ige
ige verbi (-n, -i; -löi)
igen ga, ka
igenlő müödä|ine (-zen, -stü; -zii)
igény tahto|t (-loin, -loi, plur)
ígér uskald|ua (-an, -au; -etah)
ígéret uskaldu|s (-ksen, -stu; -ksii),
uskalm|o (-on, -uo; -oloi)
így muga, nenga, silleh, tälleh
igyekszik ahkeroi|ja (-čen, -ččou;
-jah), op|pie (-in, -piu; -itah),
ponnistel|lakseh (-emmos, -ehes;
-lahes)
iható juodav|u (-an, -ua; -ii)
íj jou|zi (-zen, -stu; -ziloi)
ijedezik varavu|o (-n, -u; -tah)
ijedt pöllästünnü|h (-ön, -ttü; -zii)
ijedtség pöllästü|s (-ksen, -stü; -ksii)
ikon obraz|u (-an, -ua; -oi)
ikra mähänd|ü (-än, -iä; -öi)
ikrek kaksiez|et (-ien, -ii, plur),
kaksoz|et (-ien, -ii, plur)
illat duuhu (-n, -u; -loi), haju (-n,
-u; -loi)
illatos hajuž|u (-an, -ua; -oi)
illatozik löühäht|iäkseh (-ähes;
-etähes)
illemhely huussi (-n, -i; -loi),
uborno|i (-in, -idu; -loi)
illusztrál kuv|ata (-uan, -uau; -atah)
illusztrátor kuvuaj|u (-an, -ua; -ii/
-oi)
illúzió olemattomu|s (-on, -ttu; -zii)
ilyen mo|ine (-izen, -stu; -izii),
nengo|ine (-zen, -stu; -zii),
sen||jüttü|ine (-zen, -stü; -zii),
sen||mo|ine (-izen, -stu; -izii)
ima malit|tu (-un, -tuu; -tuloi)
imádkozik moli|ekseh (-mmos, -hes;
-tahes)
íme kačo, ga, gaku, täs
imént tuandoi
iménti tuando|ine (-zen, -stu; -zii)
ín jän|neh (-dehen, -nehtu; -dehii),
nivel (-en, -dü; -ii)
ind indiela|ine (-zen, -stu; -zii),
indien (rtlan)
India Indi|i (-en, -edu)
indok süü (-n, -dü; -löi)
indokol perustel|la (-en, -ou; -lah)
indulatszó kirrahtus||san|a (-an, -ua;
-oi)
influenza grip|pu (-an, -pua; -poi)
ing pai|du (-jan, -dua; -doi)
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ingat särähüt|ellä (-telen, -telöü;
-elläh)
ingerel niärit|tiä (-än, -täü; -etäh),
ärzüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
ingerlés ärzütü|s (-ksen, -stü; -ksii)
ingerültség ärzümü|s (-ön, -ttü; -zii)
ingoványos heteik|kö (-ön, -küö;
-kölöi), lemik|äs (-kähän, -ästü;
-kähii)
ingyen ilmai, muite
ingyenes maksamat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
inkább suurembi
innen täspäi, tiäpäi
innivaló juomi|ne (-zen, -stu; -zii)
inog säräht|iäkseh (-ämmös, -ähes;
-etähes)
ínség hädä (hiän, hädiä; hädii),
köühü|s (-ön, -ttü; -zii)
int viip|ata (-puan, -puau; -atah)
integet viipahut|tua (-an, -tau; -etah),
viuhk|ata (-uan, -uau; -atah)
internet interniet|tu (-an, -tua; -toi)
intézet laito|s (-ksen, -stu; -ksii)
intézmény laito|s (-ksen, -stu; -ksii),
virast|o (-on, -uo; -oloi)
íny igen (-en, -dü; -ii)
ipar tevolližu|s (-on, -ttu; -ksii)
ír verb kirjut|ella (-telen, -telou;
-ellah), kirjut|tua (-an, -tau; -etah)
iránt kohtah (+ part)
irány suun|du (-nan, -dua; -doi)
irányít joht|ua (-an, -au; -etah),
ohj|ata (-uan, -uau; -atah),
talut|ella (-telen, -telou; -ellah)
irányítás suunduami|ne (-zen, -stu;
-zii)
íráshiba kirjutus||haireh (-en, -tu; -ii)
írástudatlan kirjah||maltamat|oi
(-toman, -tomua; -tomii),
opastumat|oi (-toman, -tomua;
-tomii)
írástudatlanság
kirjah||maltamattomu|s (-on,
-ttu; -ksii), opastumattomu|s
(-on, -ttu; -ksii)
irha nahk|u (-an, -ua; -oi)
irigykedik kadehti|e (-n, -u; -tah)
irigység kadehu|s (-on, -ttu; -zii)
író fn kirjutta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
irodalmi kirjalli|ne (-zen, -stu; -zii)
irodalom kirjalližu|s (-on, -ttu; -ksii),
literatuur|u (-an, -ua; -oi)

izgalom
irodalomtudomány kirjalližuon||ti|edo (-ijon, -eduo; -edoloi),
literatuuran||ti|edo (-ijon,
-eduo; -edoloi)
is -gi, sego, sežo
iskola škol|a (-an, -ua; -ii)
iskolás opastu|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
iskolatábla opastundu||tovestu|s
(-ksen, -stu; -ksii)
ismer [ismerettel rendelkezik]
ti|ediä (-ijän, -edäü; -etäh)
ismeret ti|edo (-ijon, -eduo;
-edoloi)
ismeretlen oudo (ovvon, ouduo;
oudoloi), tiedämät|öi (-tömän,
-tömiä; -tömii), tundemat|oi
(-toman, -tomua; -tomii),
vakkina|i-ne (-zen, -stu; -zii)
ismét müös, uvvessah
ismétel toist|ua (-an, -au; -etah)
ismétlés toistami|ne (-zen, -stu; -zii),
toistand|u (-an, -ua; -oi), toist|o
(-on, -uo; -oloi)
ismétlődik toistu|o (-n, -u; -tah)
isten I jumal (-an, -ua; -oi)
Isten II Jumal (-an, -ua; -oi)
istenhívő jumalah||usko|i (-jan, -jua;
-jii/-joi)
istentagadó jumalan||uskomat|oi
(-toman, -tomua; -tomii)
istentisztelet liturgii||sluužb|u (-an,
-ua; -ii)
iszákos humalniek|ku (-an, -kua;
-koi), juomari (-n, -i; -loi)
iszákoskodik humaldu|o (-n, -u; -tah)
iszap mu|da (-van, -dua; -dii)
ital juomi|ne (-zen, -stu; -zii)
italozik rüüp|ätä (-piän, -piäü; -ätäh)
itatós(papír) imu||bumuag|u (-an, -ua;
-oi), promokašk|u (-an, -ua; -oi)
ítél suudi|e (-n, -u; -tah)
ítélet piätö|s (-ksen, -stü; -ksii)
itt täh, täs, tiä
itteni tägälä|ine (-zen, -stü; -zii)
itthon kodih, kois
ív [lap] list|u (-an, -ua; -oi)
ivás juond|u (-an, -ua; -oi)
ivóvíz juondu||vezi (~||vien,
~||vettü; ~||vezii)
íz [érzet] ma|gu (-vun, -guu; -guloi)
ízes mag|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
ízesít mavust|ua (-an, -au; -etah)
izgalom huol|i (-en, -du; -iloi)
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izgat
izgat huolestut|tua (-an, -tau; -etah),
kiihtüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
izgatottság huolestu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
izgul huolestu|o (-n, -u; -tah),
huoli|e (-n, -u; -tah)
ízletes mag|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
izmos lihaksek|as (-kahan, -astu;
-kahii)
izom liha|s (-ksen, -stu; -ksii)
íztelen mavut|oi (-toman, -tomua;
-tomii)
izzad hiestü|ö (-n, -ü; -täh)
izzadtság hi|gi (-en, -gie; -gilöi)

J
jaguár jaguar (-an, -ua; -oi)
január pakkas||kuu (-n, -du; -loi)
Japán Japouni|i (-en, -edu)
japán japouniela|ine (-zen, -stu;
-zii), japounien (rtlan)
jár kävel|lä (-en, -öü; -läh), käv|vä
(-ün, -üü; -väh), men|nä (-en, -öü;
-näh)
járás [körzet] rajon (-an, -ua; -oi)
járás(mód) kävelü (-n, -ü; -löi)
járatlan maltot|oi (-toman,
-tomua; -tomii), tottumat|oi
(toman, -tomua; -tomii)
járda trotuar (-an, -ua; -oi)
járőr patruli (-n, -i; -loi)
jártas malta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
jártasság tottumu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
járvány kulgii||ta|udi (-vvin, -udii;
-udiloi)
jáspis jašm|u (-an, -ua; -oi)
jászol soim|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
játék 1. [tevékenység] kižuand|u
(-an, -ua; -oi); 2. [eszköz] bo|ba
(-van, -bua; -bii), kiž|a (-an, -ua;
-oi), lelu (-n, -u; -loi)
játékbaba tüt|ti (-in, -tii; -tilöi)
játékos kižuaj|u (-an, -ua; -ii/-oi)
játszás elostu|s (-ksen, -stu; -ksii),
kižuand|u (-an, -ua; -oi)
játszik elost|ua (-an, -au; -etah),
kiž|ata (-uan, -uau; -atah)
javít kohendel|la (-en, -ou; -lah),
kohend|ua (-an, -au; -etah),
korj|ata (-uan, -uau; -atah)

javítás kohendu|s (-ksen, -stu; -ksii),
korjuand|u (-an, -ua; -oi)
javul kohe|ta (-nen, -nou; -tah),
para|ta (-nen, -nou; -tah)
jázmin žasmin (-an, -ua; -oi)
jég jiä (-n, -dü; -löi)
jeges jiähi|ne (-zen, -stü; -zii)
jegesmedve jiä||kondi|i (-en, -edu;
-eloi)
jégeső ra|is (-gehen, -istu; -gehii)
jéghártya čiit|e (-tien, -tiedü;
-tielöi)
jéghegy jiä||mä|gi (-in, -gii; -gilöi)
jégkorong hokk|ei (-ien, -iedu;
-ieloi)
jégpálya luistelik|ko (-on, -kuo;
-koloi)
jégszekrény jiä||škuap|pu (-an, -pua;
-poi)
jégtörő(hajó) jiän||murendai||laiv|u
(-an, -ua; -oi)
jégverem jiä||kuop|pu (-an, -pua;
-pii)
jégzajlás jiän||läht|ö (-ön, -üö; -ölöi)
jegy [belépő, utazási] lip|pu (-un,
-puu; -puloi), biliet|tü (-än, -tiä; -töi)
jegyárus lipun||müöj|ü (-än, -iä; -ii)
jegypénztáros lipun||müöj|ü (-än,
-iä; -ii)
jegyzőkönyv protokol (-an, -ua; -oi)
jel merki (-n, -i; -löi)
jelenleg nügöi
jelenlegi nügö|ine (-zen, -stü; -zii)
jelenlét olemas||ol|o (-on, -uo; -oloi),
olemi|ne (-zen, -stu; -zii), ol|o (-on,
-uo; -oloi)
jelenség ilmiv|ö (-ön, -üö; -ölöi)
jelent [jelentése van] merki|tä (-čen,
-ččöü; -täh)
jelentéktelen hu|ba (-van, -bua; -bii)
jelentés [amit vmi jelent]
merkičü|s (-ksen, -stü; -ksii)
jelentős merkičči|i (-jän, -jiä; -jii/
jöi), merkičükselli|ne (-zen, -stü;
-zii), tärg|ei (-ien, -iedü; -ielöi),
tärk|ü (-än, -iä; -ii), tobj|u (-an,
-ua; -ii)
jelentőség merkičükselližü|s (-ön,
-ttü; -ksii), tärgevü|s (-ön, -ttü;
-ksii)
jelleg ta|ba (-van, -bua; -boi)
jellem süväin||kuv|a (-an, -ua; -ii),
ta|ba (-van, -bua; -boi)

jószívű
jellemző luondehelli|ne (-zen, -stu;
-zii), oma||luadu|ine (-zen, -stu;
-zii)
jelölés merkičend|ü (-än, -iä; -öi)
jelzés merki (-n, -i; -löi)
jelzőtábla viit|eh (-tehen, -ehtü;
-tehii)
jó I fn hüvü|s (-ön, -ttü; -zii)
jó II mn hüv|ä (-än, -iä; -ii)
jóakaró hüvüön||toivotta|i (-jan,
-jua; -jii/-joi)
jobb I [oldal] oig|ei (-ien, -iedu;
-ieloi)
jobb II kf mn parembi
jobban parembah, parembasti
jobbít parandel|la (-en, -ou; -lah),
parand|ua (-an, -au; -etah)
jobboldali oigei||puoli|ne (-zen, -stu;
-zii)
jobbra 1. [hol] oigiel; 2. [hova]
oigiele, oigielpäi
jód joud|u (-an, -ua; -ii)
jogász jurist|u (-an, -ua; -oi)
jogi juridi|ne (zen, -stu; zii)
jogrendszer oigevus||norm|at (-ien,
-ii, plur)
jogtalan oigevukset|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
jogtudomány oigevus||ti|edo (-ijon,
-eduo; -edoloi)
jogtudományi oigevuon||tiijolli|ne
(-zen, -stu; -zii)
jóindulat hüvüön||tahtožu|s (-on,
-ttu; -ksii)
jóindulatú hüvüön||tahto|i (-jan,
-jua; -jii/-joi)
jóízű mag|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
jókedv vesselü|s (-ön, -ttü; -ksii)
jókedvű muhel|o (-on, -uo; -oloi),
vessel (-än, -iä; -ii)
jól hüvin
jólelkű hüvä||südämelli|ne (-zen,
-stü; -zii)
jólét elokkahu|s (-on, -ttu; -ksii),
hüvin||eländ|ü (-än, -iä; -öi),
kaiken||küllü|s (-ön, -ttü; -zii),
küllü|s (-ön, -ttü; -zii)
jóllehet hos, hot
jóság hüvü|s (-ön, -ttü; -zii)
jóslás arbailu (-n, -u; -loi)
jósol arbail|la (-en, -ou; -lah)
jószívű pehmei||südämelli|ne (-zen,
-stü; -zii)
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jótáll
jótáll tagust|ua (-an, -au; -etah)
jótállás tagu|s (-ksen, -stu; -ksii)
jótett hüvän||te|go (-von, -guo;
-goloi)
jön tul|la (-en, -ou; -lah)
jövedelem tul|o (-on, -uo; -oloi)
jövendő tuli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
jövendöl arbail|la (-en, -ou; -lah)
jövendölés arbailu (-n, -u; -loi)
jövő 1. tuli|i (-jan, -jua; -jii/-joi);
2. [nyelvtan] futurum (-an, -ua; -oi)
jövőre tulienvuon
jubileum vuozi||päiv|ü (-än, -iä; -ii)
juh lam|mas (-bahan, -mastu; -bahii)
juhász lambahien||paimo|i (-in, -idu;
-loi)
juhászkutya paimoi||koir|u (-an, -ua;
-ii)
július heinü||kuu (-n, -du; -loi)
június kezä||kuu (-n, -du; -loi)
jut 1. [vhová] ka|vota (-duon, -duou;
-votah); 2. [vmiből] jiä|hä (-n, -ü;
-häh/ -jäh), jiä|jä (-n, -ü; -häh/
-jäh)
jutalék prosent|u (-an, -ua; -oi)
jutalmaz palki|ta (-čen, -ččou; -tah)
jutalmazás palkiččemi|ne (-zen,
-stu; -zii), palkičend|u (-an, -ua; -oi)
jutalom palkind|o (-on, -uo; -oloi)

K
kabin kabin (-an, -ua; -oi)
kacag nagr|ua (-an, -au; -etah)
kacagás nagrami|ne (-zen, -stu; -zii),
nagrand|u (-an, -ua; -oi), nagr|o
(-on, -uo; -oloi)
kacsa sorz|u (-an, -ua; -ii)
kád vann|u (-an, -ua; -oi)
kádár pučči||muasteri (-n, -i; -loi)
kajszibarack abrikous|su (-an, -sua;
-soi)
kajszibarackfa abrikoussu||puu
(-n, -du; -loi)
kakas kuk|ki (-in, -kii; -kiloi),
kuk|oi (-oin, -koidu; -koloi)
kaktusz kaktus|su (-an, -sua; -soi)
kakukk kägö|i (-in, -idü; -löi)
kakukkol kuk|kuo (-un, -kuu; -utah)
kalap šliäp|pü (-än, -piä; -pii)
kalapács paľľa|ine (-zen, -stu; -zii),
vazara|ine (-zen, -stu; -zii)

kalász tähk|ü (-än, -iä; -ii)
kalauz konduktor (-an, -ua; -oi)
kalendárium kalenduar|u (-an, -ua;
-oi)
kályha kattil (-an, -ua; -oi), päč|či
(-in, -čii; -čilöi)
kamasz kesken||kazvuhi|ne (-zen,
-stu; -zii)
kamaszkor brihačču||igä (-ijän, -igiä;
-igii)
kamat prosent|u (-an, -ua; -oi)
kampány kampuani|i (-en, -edu;
-eloi)
kamra kammari (-n, -i; -loi)
Kanada Kanuad|u (-an, -ua)
kanadai kanuadala|ine (-zen, -stu;
-zii), kanuadan (rtlan)
kanál luzik|ku (-an, -kua; -koi)
kancsal viľču||silm|ü (-än, -iä; -ii),
viärü||silm|ü (-än, -iä; -ii)
kandalló kamin (-an, -ua; -oi)
kandúr ižä||kaži (-n, -i; -loi)
kantele kandeleh (-en, -tu; -ii)
kanyaró ruskič|ču (-an, -čua; -čoi)
kapa kuok|ku (-an, -kua; -kii)
kapaszkodik pi|diäkseh (-emmös,
-dähes; -etähes)
kapcsoló sammut|in (-timen, -indu;
-timii)
kapitalista kapitalist|u (-an, -ua; -oi)
kapitalizmus kapitalizm|u (-an, -ua;
-oi)
kápolna časoun|u (-an, -ua; -oi)
kapor ukrop|pu (-an, -pua; -poi)
káposzta kapust|u (-an, -ua; -oi)
káposztalepke kapustu||liip|oi (-oin,
-poi-du; -poloi)
kapu ver|äi (-iän, -iädü; -iälöi)
kapus [sport] vratari (-n, -i; -loi)
kar I [végtag] käzi||var|zi (-ren, -tu;
-zii)
kar II [egyetemi] tiedo||kun|du
(-nan, -dua; -dii)
kár fn ubitk|u (-an, -ua; -oi),
vahing|o (-on, -uo; -oloi)
karácsony Rastav|u (-an, -ua)
karakter luon|neh (-dehen, -nehtu;
-dehii), ta|ba (-van, -bua; -boi)
karamella ńamu (-n, -u; -loi)
kárász karas|si (-in, -sii; -siloi)
karaván karavuan|u (-an, -ua; -oi)
karcsú šor|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
kard miek|ku (-an, -kua; -koi)

kedv
karél karjala|ine (-zen, -stu; -zii),
karjalan (rtlan)
karfa käzi||puu|t (-loin, -loi, plur)
karfiol kukku||kapust|u (-an, -ua; -oi)
karika püörik|kö (-ön, -küö;
-kölöi), renga|s (-han, -stu; -hii)
karikatúra nagro||kuv|a (-an, -ua; -ii)
karjalai karjala|ine (-zen, -stu; -zii),
karjalan (rtlan)
karkötő ranneh||renga|s (-han, -stu;
-hii)
karó kuavi (-n, -i; -loi), sei|väs
(-bähän, -västü; -bähii)
karol se|vätä (-büän, -büäü; -vätäh)
karolás sebäilü (-n, -ü; -löi)
karom kün|zi (-nen, -tü; -zii)
káromkodik matikoi|ja (-čen, -ččou;
-jah)
káros vahingolli|ne (-zen, -stu; -zii)
karrier vir|gu (-ran, -gua; -goi)
kártalanít korv|ata (-uan, -uau; -atah)
karton pahvi (-n, -i; -loi)
kártya karti (-n, -i; -loi)
kása kuaš|šu (-an, -šua; -šoi),
pudr|o (-on, -uo; -oloi), suurim
(-an, -ua; -oi)
kasza stoik|ku (-an, -kua; -kii)
kaszál niit|tiä (-än, -täü; -etäh)
kaszáló [rét] niit|tü (-ün, -tüü;
-tülöi)
kaszárnya kazarm|u (-an, -ua; -oi)
kasztrál salvat|tua (-an, -tau; -etah)
katona saldat|tu (-an, -tua; -toi),
vojenno|i (-in, -idu; -loi)
kátrány ďokti (-n, -i; -loi)
kávé koufei (-n, -du; -loi)
kávéfőző koufeiniek|ku (-an, -kua;
-koi)
kávéház koufeilu (-n, -u; -loi)
kávéskanna koufeiniek|ku (-an,
-kua; -koi)
kavics čuuru (-n, -u; -loi)
kazán kattil (-an, -ua; -oi)
kebel 1. šižäli (-n, -i; -löi); 2.
nänni (-n, -i; -löi)
kecske koz|a (-an, -ua; -ii)
kecskegida kozan||vuon|u (-an,
-ua; -ii)
kedd toinargi (tossarren, tossargie;
tossargiloi)
kedden tossarren
kedv him|o (-on, -uo; -oloi), miel|i
(-en, -dü; -ii)

kedvel
kedvel rakast|ua (-an, -au; -etah),
suvai|ja (-čen, -ččou; -jah)
kedvenc lembi||lin|du (-nun, -duu;
-duloi)
kedves I fn arma|s (-han, -stu; -hii)
kedves II mn 1. arma|s (-han, -stu;
-hii), rak|as (-kahan, -astu; -kahii);
2. [jellemvonás] hüvä||mieli|ne
(-zen, -stü; -zii)
kedvesség 1. arm|o (-on, -uo; -oloi);
2. hüvä||mieližü|s (-ön; -ttü; -ksii)
kedvező ozak|as (-kahan, -astu;
-kahii), ozav|u (-an, -ua; -ii)
kefe šotk|u (-an, -ua; -ii)
kefél harj|ata (-uan, -uau; -atah)
kefír kefiir|u (-an, -ua; -oi)
kegyelem armahtu|s (-ksen, -stu; -ksii)
kék sini|ne (-zen, -stü; -zii)
keksz keks|u (-an, -ua; -oi)
kelepce kapkan (-an, -ua; -oi),
ri|da (-jan, -dua; -doi)
kelés ajaja|ine (-zen, -stu; -zii), ajo|s
(-ksen, -stu; -ksii), paiz|e (-ien,
-ettu; -ieloi)
kelet [égtáj] koilli|ne (-zen, -stu;
-zii), päivän||nouzu (-n, -u; -loi)
keleti koilli|ne (-zen, -stu; -zii),
päivän||nouzu||puoli|ne (-zen,
-stu; -zii)
keletkezik al|gua (-lan, -gau; -letah),
ilmestü|ö (-n, -ü; -täh),
roi|takseh (-mmos, -hes; -jahes)
kell pä|die (-in, -döü; -dietäh),
pidäü (rtlan)
kellő tarvittav|u (-an, -ua; -ii)
kelt verb [álomból] nostat|tua (-an,
-tau; -etah)
keltezés merki||päiv|ü (-än, -iä; -ii)
kemence päč|či (-in, -čii; -čilöi)
kemény kov|a (-an, -ua; -ii)
kémény savu||tru|ba (-van, -bua;
-bii), tru|ba (-van, -bua; -bii)
keményítő kartohku||jauh|o (-on,
-uo; -oloi)
kéményseprő truvan||puhtasta|i
(-jan, -jua; -jii/-joi)
kémiai hiimielli|ne (-zen, -stü; -zii)
kemping kemping|u (-an, -ua; -oi)
ken voi|jella (-delen, -delou; -jellah)
kén rik|ki (-in, -kii; -kilöi)
kenguru kenguru (-n, -u; -loi)
kenőcs sevoit|eh (-tehen, -ehtu;
-tehii), voi|je (-dien, -jettu; -dieloi)
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kényelem mugažu|s (-on, -ttu; -ksii),
mugavu|s (-ksen, -stu; -ksii)
kényelmes mugaž|u (-an, -ua; -oi)
kenyér lei|bü (-vän, -biä; -bii)
kenyérbolt leibü||lauk|ku (-an, -kua;
-koi)
kenyérmorzsa leibü||muru (-n, -u; -loi)
kényeztet äbäzöi|jä (-čen, -ččöü;
-jäh), ämmät|ellä (-telen, -telöü;
-elläh)
kényszer pakoittami|ne (-zen, -stu;
-zii), pakoitu|s (-ksen, -stu; -ksii)
kényszerít pakoit|tua (-an, -tau; -etah)
kényszerítés pakoittami|ne (-zen,
-stu; -zii), pakoitu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
kép kuv|a (-an, -ua; -ii)
képes I mn [illusztrált] kuvalli|ne
(-zen, -stu; -zii)
képes II verb [vmire] malt|ua (-an,
-au; -etah)
képesítés ammat|ti (-in, -tii; -tiloi)
képesített ammatti||nero|ine (-zen,
-stu; -zii), pädev|ü (-än, -iä; -ii)
képlet formul|u (-an, -ua; -oi)
képtelenség kuvitelm|u (-an, -ua; -oi)
képviselő ezittä|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi), rahvahan||vallit|tu (-un, -tuu;
-tuloi), vallit|tu (-un, -tuu; -tuloi)
képzel kuvit|ella (-telen, -telou;
-ellah)
képzelet kuvittelu (-n, -u; -loi),
mieli||kuvitu|s (-ksen, -stu; -ksii)
képzelődés mieli||kuv|a (-an, -ua; -ii)
képzelődik huaveil|la (-en, -ou; -lah)
képzett ammatti||nero|ine (-zen, -stu;
-zii), opastunnu|h (-on, -ttu; -zii)
képzettség ammat|ti (-in, -tii; -tiloi)
kér paki|ta (-čen, -ččou; -tah)
kérdez küzel|lä (-en, -öü; -läh),
küzü|ö (-n, -ü; -täh)
kérd(ez)és küzü (-n, -ü; -löi),
küzümü|s (-ksen, -stü; -ksii),
küzünd|ü (-an, -iä; -öi)
kérdőív ankiet|tu (-an, -tua; -toi),
küzelü||list|u (-an, -ua; -oi)
kéreg koj|a (-an, -ua; -ii), kuor|i
(-en, -du; -ii)
kerek püörüž|ü (-än, -iä; -ii)
kerék rat|as (-tahan, -astu; -tahii)
kerékpár püör|ü (-än, -iä; -ii)
kerékpáros püöräl||aja|i (-jan, -jua;
-jii/ -joi)

keserű
kereset [fizetés] ruado||palk|u (-an,
-ua; -oi)
kereskedelem kaup|pu (-an, -pua;
-poi), müömi|ne (-zen, -stü; -zii)
kereskedés kaup|pu (-an, -pua; -poi)
kereskedik mü|vvä (-ön, -öü; -vväh),
torgui|ja (-čen, -ččou; -jah)
kereskedő kupč|u (-an, -ua; -oi),
müöj|ü (-än, -iä; -ii), torguičči|i
(-jan, -jua; -jii/ -joi)
kereszt rist|u (-an, -ua; -oi)
keresztbe(n) ristahes, ristai
keresztcsont ristu||luu (-n, -du; -loi)
keresztel ristit|tiä (-än, -täü; -etäh),
valat|tua (-an, -tau; -etah)
keresztelkedik risti|ekseh (-mmös,
-hes; -tähes), valat|tuakseh
(-ammos, -tahes; -etahes)
keresztelő ristind|ät (-öin, -öi, plur),
valatand|at (-oin, -oi, plur)
keresztény ristit|tü (-ün, -tüü;
-tülöi)
kereszténység ristit|üt (-tülöin,
-tülöi, plur)
keresztrejtvény sana||ristak|ko (-on,
-kuo; -koloi)
keresztút ristu||dorog|u (-an, -ua; -oi)
keresztül kauti (+ gen), läbi (+ iness),
piäliči (+ iness), poikki (+ iness)
keret ramk|u (-an, -ua; -oi)
kerevet divan (-an, -ua; -oi)
kérges karhak|ko (-on, -kuo; -koloi)
kering 1. kier|rellä (-delen, -delöü;
-relläh); 2. [térben] len|nellä
(-delen, -delöü; -nelläh), liiveil|lä
(-en, -öü; -läh)
keringés kier|do (-ron, -duo; -doloi)
keringő vaľsi (-n, -i; -loi)
kerítés ai|du (-jan, -dua; -doi)
kérlel moli|e (-n, -u; -tah),
pokoroi|ja (-čen, -ččou; -jah)
kérődzik märehti|e (-n, -ü; -täh)
kert sa|du (-vun, -duu; -duloi)
kerül [vhová] ka|vota (-duon, -duou;
-votah)
kerület okrug|u (-an, -ua; -oi),
rajon (-an, -ua; -oi)
kérvény pakiču|s (-ksen, -stu; -ksii)
kés veič|či (-en, -čie; -čii/-čilöi)
késedelem hätkestümi|ne (-zen, -stü;
-zii)
keserű kačker (-an, -ua; -ii), karg|ei
(-ien, -iedu; -ieloi)

keserűség
keserűség kargevu|s (-on, -ttu; -zii)
keserves karg|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
késés müöhästümi|ne (-zen, -stü;
-zii), müöhästünd|ü (-än, -iä; -öi),
müöhästü|s (-ksen, -stü; -ksii)
késik müöhästü|ö (-n, -ü; -täh)
keskeny kai|du (-jan, -dua; -doi)
később müöhembi, müöhembäh
késő(i) müöhä|ine (-zen, -stü; -zii)
kész valm|is (-ehen, -istu; -ehii)
készakarva nareko
készít azu|o (-n, -u; -tah), lua|die (-jin,
-diu; -jitah), puut|tua (-an, -tau;
-etah), valmist|ua (-an, -au; -etah),
varust|ua (-an, -au; -etah)
készítés valmisteh (-en, -tu; -ii)
készlet suito|s (-ksen, -stu; -ksii),
var|a (-an, -ua; -oi)
késztet müvvistüt|tiä (-än, -täü;
-etäh)
kesztyű 1. ala|ine (-zen, -stu; -zii);
2. [ötujjas] käzineh|et (-ien, -ii,
plur)
készül valmist|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes), valmistu|o (-n,
-u; -tah), varust|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes), varustu|o (-n,
-u; -tah)
készülék lait|eh (-tehen, -ehtu; -tehii)
készülődik valmist|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes), valmistu|o (-n, -u;
-tah), varust|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes), varustu|o (-n,
-u; -tah)
két ka|ksi (-hten, -htu; -ksii)
kételkedik ebäil|läkseh (-emmös,
-ehes; -lähes), ebäil|lä (-en, -öü;
-läh)
kétely ebäilü|s (-ksen, -stü; -ksii)
kétnyelvű kaksi||kieli|ne (-zen, -stü;
-zii)
kétségbeejtő ebä||toivo|ine (-zen,
-stu; -zii)
kétségbeesés ebä|toiv|o (-on, -uo;
-oloi), toivottomu|s (-on, -ttu; -ksii)
kétségkívül tiettäväine
kétszáz kaksi||sadua (kahten||suan,
kahtu||sadua; kaksii||sadoi)
kétszer kahiči, kahtekse
kétszeres kahten||kerda|ine (-zen,
-stu; -zii), kaksina|ine (-zen, -stu;
-zii), kaksin||kerda|ine (-zen, -stu;
-zii)
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kétszeresen kahtekse
kétszersült zuuhari (-n, -i; -loi)
ketten ka|htei (-hten, -htu; -ksii),
kahtei||keski
kettes kakko|ine (-zen, -stu; -zii)
kettesben kahtei||keski
kettő ka|ksi (-hten, -htu; -ksii)
kettős kahten||kerda|ine (-zen, -stu;
-zii), kaksina|ine (-zen, -stu; -zii),
kaksin||kerda|ine (-zen, -stu; -zii)
kettőshangzó kaksos||vokali (-n, -i;
-loi)
kettőspont kaksos||čök|e (-kien,
-ettü; -kielöi)
kettőszáz kaksi||sadua (kahten||suan,
kahtu||sadua; kaksii||sadoi)
kever pieks|iä (-än, -äü; -etäh)
kevés kodva|ine (-zen, -stu; -zii),
vähä, vähä|ine (-zen, -stü; -zii)
kevesebb vähembi
kevéssé odva, vähäl, vähäzel,
vähäzes
kéz kä|zi (-in, -ttü; -zii)
kezd tüön|düö (-nün, -düü; -nütäh)
kezdet algav|o (-on, -uo; -oloi),
al|gu (-lun, -guu; -guloi)
kezdetben allus
kezeskedik tagust|ua (-an, -au;
-etah)
kezesség tagu|s (-ksen, -stu; -ksii)
kézilabda käzi||miäč|čü (-ün, -čüü;
-čülöi)
kézimunka käzi||rua|do (-von, -duo;
-doloi)
ki I hsz iäres
ki II nm ken, ket (kenen; kedä)
kiabál kir|guo (-run, -guu; -rutah),
mängü|ö (-n, -ü; -täh)
kiadás [könyv] painami|ne (-zen,
-stu; -zii)
kiadó fn ilmoih||piästä|i (-jän, -jiä;
-jii/-jöi), paina|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
kialakít kehit|tiä (-än, -täü; -etäh),
muov|ata (-uan, -uau; -atah)
kialakul ilmestü|ö (-n, -ü; -täh),
kehit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh)
kiállítás ozuttelu (-n, -u; -loi)
kialszik sammu|o (-n, -u; -tah)
kiált kir|guo (-run, -guu; -rutah),
mälähtel|läkseh (-emmös, -ehes;
-lähes), mäläht|iäkseh (-ämmös,
-ähes; -etähes), ravaht|uakseh

kifejez
(-ammos, -ahes; -etahes),
ravahtel|lakseh (-emmos, -ehes;
-lahes)
kiáltás kirgumi|ne (-zen, -stu; -zii),
kirrund|u (-an, -ua; -oi), mängeh
(-en, -tü; -ii)
kiás kaiv|ua (-an, -au; -etah)
kibányászik kaiv|ua (-an, -au; -etah),
louhi|e (-n, -u; -tah)
kibérel vuogr|ata (-uan, -uau; -atah)
kibír kest|iä (-än, -äü; -etäh)
kibocsát valmist|ua (-an, -au;
-etah)
kibomlik keri|tä (-en, -eü; -täh)
kibont kerit|tiä (-än, -täü; -etäh)
kicsavar riičči|e (-n, -ü; -täh)
kicserél muut|ella (-telen, -telou;
-ellah), muut|tua (-an, -tau; -etah),
vaihtel|la (-en, -ou; -lah), vaiht|ua
(-an, -au; -etah)
kicsi pien|i (-en, -dü; -ii),
pikkara|ine (-zen, -stu; -zii)
kicsírázik idevü|ö (-n, -ü; -täh)
kicsorbít čikut|tua (-an, -tau; -etah)
kicsorbul hammastu|o (-n, -u; -tah)
kié kud|ai (-uan, -uadu; -ualoi)
kiegészít tävvend|iä (-än, -äü; -etäh),
liž|ätä (-iän, -iäü; -ätäh)
kiegészítés ližiämi|ne (-zen, -stü;
-zii), ližiänd|ü (-än, -iä; -öi),
liž|ä (-än, -iä; -ii), tävvendü|s
(-ksen, -stü; -ksii)
kiéhezik nälgävü|ö (-n, -ü; -täh)
kiejtés pagin||lua|du (-vun, -duu;
-duloi), pagin||ta|ba (-van, -bua;
-boi), sanomi|ne (-zen, -stu; -zii)
kielégítő vältävä|ine (-zen, -stü; -zii)
kienged lask|ie (-en, -ou; -ietah),
piäst|iä (-än, -äü; -etäh), tüön|diä
(-nän, -däü; -netäh)
kiesik kir|vota (-buon, -buou;
-votah), pak|kuo (-un, -kuu;
-utah), sor|duo (-run, -duu;
-rutah)
kifárad väzü|ö (-n, -ü; -täh)
kifarag kaiverd|ua (-an, -au; -etah),
ongurd|ua (-an, -au; -etah),
onnust|ua (-an, -au; -etah),
talt|ata (-uan, -uau; -atah),
vest|iä (-än, -äü; -etäh)
kifejez ilmoit|tua (-an, -tau; -etah),
ozut|tua (-an, -tau; -etah), san|uo
(-on, -ou; -otah)

kifejezés
kifejezés 1. [arcon] ilm|e (-ien,
-ettü; -ielöi); 2. [nyelv] sanond|u
(-an, -ua; -oi), virkeh (-en, -tü, -ii)
kifejezésmód sanondu||ta|ba (-van,
-bua; -boi)
kifejlesztés kehittämi|ne (-zen, -stü;
-zii), lijendand|u (an, -ua; -oi)
kifest kruas|sie (-in, -siu; -itah),
mual|ata (-uan, -uau; -atah)
kifeszít venüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
kifizet palki|ta (-čen, -ččou; -tah)
kifolyik kua|duo (-vun, -duu;
-vutah), vir|rata (-duan, -duau;
-ratah)
kifoszt rüöst|iä (-än, -äü; -etäh)
kifúj puhu|o (-n, -u; -tah)
kifúr por|ata (-uan, -uau; -atah)
kigúnyol nagrat|tua (-an, -tau; -etah)
kígyó ma|do (-von, -duo; -doloi)
kigyullad läimähtel|lä (-en, -öü;
-läh), läimäht|iäkseh (-ämmös,
-ähes; -etähes), süt|tüö (-ün, -tüü;
-ütäh)
kihajt [állatot] ajel|la (-en, -ou; -lah),
aj|ua (-an, -au; -etah)
kihallgat [kriminológia] tiijustel|la
(-en, -ou; -lah), küzel|lä (-en, -öü;
-läh)
kihallgatás tiijustelu (-n, -u; -loi)
kihangsúlyoz painost|ua (-an, -au;
-etah)
kihegyez hiv|uo (-on, -ou; -otah),
tahko|ta (-n, -u; -tah), terend|iä
(-än, -äü; -etäh)
kiherél salvat|tua (-an, -tau; -etah)
kihív kuč|čuo (-un, -čuu; -utah)
kihull kir|vota (-buon, -buou;
-votah), pak|kuo (-un, -kuu; -utah),
sor|duo (-run, -duu; -rutah)
kijárat lähtendü||ver|äi (-iän, -iädü;
-iälöi), lähtö||tie (-n, -dü; -löi),
uks|i (-en, -stu; -ksii)
kijavít kohendel|la (-en, -ou; -lah),
kohend|ua (-an, -au; -etah),
korj|ata (-uan, -uau; -atah)
kijavítás kohendu|s (-ksen, -stu;
-ksii), korjuand|u (-an, -ua; -oi)
kijelöl merki|tä (-čen, -ččöü; -täh)
kijön [vhonnan] läht|ie (-en, -öü;
-ietäh), men|nä (-en, -öü; -näh),
tul|la (-en, -ou; -lah)
kijut piä|stä (-zen, -zöü; -stäh)
kikapcsol sammut|tua (-an, -tau; -etah)
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kikefél harj|ata (-uan, -uau; -atah)
kikel [növény] idiä (ijän, idäü;
ijetäh), orast|ua (-an, -au; -etah)
kikényszerít pakoit|tua (-an, -tau;
-etah)
kiképzés opastuks|et (-ien, -ii, plur)
kikérdez küzel|lä (-en, -öü; -läh),
tiijustel|la (-en, -ou; -lah)
kikölt ha|uduo (-vvon, -udou;
-vvotah)
kiköp sül|gie (-len, -göü; -gietäh),
sül-leksi|e (-n, -ü; -täh)
kikötő port|u (-an, -ua; -ii)
kilátás [látvány] nägö||al|a (-an, -ua;
-oi)
kilátástalan piäzemätö|i (-tömän,
-tömiä; -tömii)
kilátó kaččojien||lav|a (-an, -ua; -oi)
kilazít vällend|iä (-än, -äü; -etäh)
kilazul välle|tä (-nen, -nöü; -täh)
kilenc üheks|ä (-än, -iä; -ii)
kilencedik üheksä|s (-nden, -ttü; -nzii)
kilencszáz üheks|ä||sadua (-än||suan,
-iä||sadua; -ii||sadoi)
kilencven üheks|ä||kümmen (-än||-en;
-iä||-dü; -ii||-ii)
kilóg rip|puo (-un, -puu; -utah)
kilogramm kil|o (-on, -uo; -oloi)
kilométer kilometri (-n, -i; -loi)
kilök ähki|e (-n, -ü; -täh), ähkäil|lä
(-en, -öü; -läh)
kimászik piä|stä (-zen, -zöü; -stäh)
kimegy läht|ie (-en, -öü; -ietäh),
men|nä (-en, -öü; -näh)
kimer ammuld|ua (-an, -au; -etah)
kimér vies|ata (-suan, -suau; -atah)
kimerül väzü|ö (-n, -ü; -täh)
kimerültség väzünd|ü (-än, -iä; -öi)
kimond san|uo (-on, -ou; -otah)
kimos pe|stä (-zen, -zöü; -stäh),
pezet|tiä (-än, -täü; -etäh)
kimúlik töll|ötä (-üön, -üöü; -ötäh)
kín kiduičend|u (-an, -ua; -oi),
muok|ku (-an, -kua; -kii),
vaiv|u (-an, -ua; -oi)
Kína Kitai (-n, -du)
kínai kitaila|ine II (-zen, -stu; -zii),
kitain (rtlan)
kínál tari|ta (-čen, -ččou; -tah)
kínálás tariččemi|ne (-zen, -stu; -zii),
taričend|u (-an, -ua; -oi)
kincs uar|rеh (-dehen, -rehtu; -dehii)
kinevet nagrat|tua (-an, -tau; -etah)

kislány
kínlódik kidui|ja (-čen, -ččou; -jah),
muok|atakseh (-kuammos,
-kuahes; -atahes), muokkavu|o
-u; -tah), vai|buo (-vun, -buu;
-vutah), vaiv|atakseh (-uammos,
-uahes; -atahes), vaivavu|o (-n,
-u; -tah)
kínoz muok|ata (-kuan, -kuau; -atah),
uuvut|tua (-an, -tau; -etah),
väzüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
kint ulgon
kínzó vaiva|ine (-zen, -stu; -zii)
kinyílik avavu|o (-n, -u; -tah)
kinyit av|ata (-uan, -uau; -atah)
kinyomtat painat|tua (-an, -tau;
-etah), pain|ua (-an, -au; -etah)
kinyújt oijend|ua (-an, -au; -etah)
kinyújtózik kičkoit|ellakseh
(-telemmos, -telehes; -ellahes)
kinyújtózkodik oi|jeta (-genen,
-genou; -jetah)
kinyúlik venü|ö (-n, -ü; -täh)
kiold kerit|tiä (-än, -täü; -etäh)
kioldódik keri|tä (-en, -eü; -täh)
kiolvaszt juot|tua (-an, -tau; -etah)
kiömlik kua|duo (-vun, -duu;
-vutah), vir|rata (-duan, -duau;
-ratah)
kiönt kua|dua (-n, -dau; -tah)
kipótol tävvend|iä (-än, -äü; -etäh)
kirabol kišk|uo (-on, -ou; -otah),
rüöst|iä (-än, -äü; -etäh)
kirakat ozut|eh (-tehen, -estu;
-tehii), ozutus||ikkun (-an, -ua; -oi)
király kuniga|s (-han, -stu; -hii)
kirándul matk|ata (-uan, -uau; -atah)
kirándulás matk|u (-an, -ua; -oi)
kiránduló matkaili|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
kiráz puist|ua (-an, -au; -etah)
kiscica kažin||poi|gu (-jan, -gua; -gii)
kisebb pienemb|i (-än, -iä; -ii)
kisebbedik piene|tä (-nen, -nöü; -täh)
kisebbít pienend|iä (-än, -äü; -etäh)
kísér viet|tiä (-än, -täü; -etäh)
kísérlet koit|eh (-tehen, -ehtu;
-tehii), koittelu (-n, -u; -loi)
kísértet hämü (-n, -ü; -löi)
kisfiú brihačču|ine (-zen, -stu; -zii)
kisgyerek lapsukka|ine (-zen, -stu;
-zii), lapsu|t (-on, -ttu; -zii)
kiskorú ala||igä|ine (-zen, -stü; -zii)
kislány tüttö|ine (-zen, -stü; -zii)

kisöpör
kisöpör pühki|e (-n, -ü; -täh)
kissé odva, vähäl, vähäzel, vähäzes
kisujj čagari (-n, -i; -loi)
kisüt 1. [nap] čirit|tiä (-täü); 2. [ételt]
past|ua (-au)
kiszab viil|diä (-län, -däü; -letäh),
viil|tä (-en, -öü; -täh)
kiszabadul piä|stä (-zen, -zöü; -stäh)
kiszakad re|vitä (-bien, -bieü; -vitäh)
kiszakít kišk|uo (-on, -ou; -otah),
nühti|e (-n, -ü; -täh), nüht|ätä (-iän,
-iäü; -ätäh)
kiszámol lu|gie (-ven, -gou; -gietah)
kiszárad kuiv|ua (-an, -au; -etah)
kiszárít kuivail|la (-en, -ou; -lah),
kuiv|ata (-uan, -uau; -atah)
kiszimatol vainu|ta (-on, -ou; -tah)
kiszolgál palvel|la (-en, -ou; -lah)
kiszolgálás palvelemi|ne (-zen, -stu;
-zii)
kitalál tostavu|o (-n, -u; -tah),
tost|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes)
kitart kest|iä (-än, -äü; -etäh)
kitartó kestä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
kitép kišk|uo (-on, -ou; -otah),
nühti|e (-n, -ü; -täh), nüht|ätä
(-iän, -iäü; -ä-täh)
kitér poik|eta (-kenen, -kenou; -etah)
kiterjedés mit|tu (-an, -tua; -toi)
kiterjeszt levend|iä (-än, -äü; -etäh)
kitermel pü|üdiä (-vvän, -üdäü;
-vvetäh)
kitesz pan|na (-en, -ou; -nah)
kitisztít puhk|ata (-uan, -uau; -atah),
puhtast|ua (-an, -au; -etah)
kitisztul puhtastu|o (-n, -u; -tah),
sel|letä (-genen, -genöü; -letäh)
kitöröl pühki|e (-n, -ü; -täh)
kitűnik eroit|tuo (-un, -tuu; -utah)
kitűnő kiitettäv|ü (-än, -iä; -ii)
kitüntetés kunnivo||merki (-n, -i; -löi)
kiürít tühjend|iä (-än, -äü; -etäh)
kiürül tühje|tä (-nen, -nöü; -täh)
kivág leik|ata (-kuan, -kuau; -atah),
leik|kuo (-on, -kou; -otah)
kiváj ongurd|ua (-an, -au; -etah),
onnust|ua (-an, -au; -etah), talt|ata
(-uan, -uau; -atah)
kiválaszt valli|ta (-čen, -ččou; -tah)
kiválasztás valliččemi|ne (-zen, -stu;
-zii), valličend|u (-an, -ua; -oi),
valliču|s (-ksen, -stu; -ksii)
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kivallat tiijustel|la (-en, -ou; -lah)
kiváló kiitettäv|ü (-än, -iä; -ii)
kiváltképpen enimäl
kivándorlás läht|ö (-ön, -üö; -ölöi)
kívánság him|o (-on, -uo; -oloi),
toivotu|s (-ksen, -stu; -ksii)
kivasal uťuuži|e (-n, -u; -tah)
kivégez kuazni|e (-n, -u; -tah)
kivégzés kuazni (-n, -i; -loi)
kivés kaiverd|ua (-an, -au; -etah),
ongurd|ua (-an, -au; -etah),
onnust|ua (-an, -au; -etah), talt|ata
(-uan, -uau; -atah), vest|iä (-än,
-äü; -etäh)
kivesz ot|tua (-an, -tau; -etah)
kivezet vediä (vien, vedäü; vietäh)
kivilágosodik kirkastu|o (-n, -u; -tah)
kivisz kan|dua (-nan, -dau; -netah)
kivitel eksport|u (-an, -ua; -oi)
kivív sua|ha (-n, -u; -hah), sua|ja (-n,
-u; -hah/-jah)
kivon [számtan] puolend|ua (-an, -au;
-etah), vähend|iä (-än, -äü; -etäh)
kivonás [számtan] puolendu|s (-ksen,
-stu; -ksii), vähendü|s (-ksen, -stü;
-ksii)
kivonásjel vähendüs||merki (-n, -i;
-löi)
kívül ližäkse (+ gen), paiči (+ part)
kizöldül vihandoi|ja (-čen, -ččou;
-jah), vihoit|tua (-an, -tau; -etah)
kizsákmányol kišk|uo (-on, -ou;
-otah), rüöst|iä (-än, -äü; -etäh)
kizsákmányolás kiškomi|ne (-zen,
-stu; -zii), rüöstämi|ne (-zen, -stü;
-zii), rüöständ|ü (-än, -iä; -öi)
kizsákmányoló rüöstä|i (-jän, -jiä;
-jii/-jöi)
klarinét klarniet|tu (-an, -tua; -toi)
klasszikus klassiilli|ne (-zen, -stu; -zii)
klór hluor|u (-an, -ua; -ii)
klub kluub|u (-an, -ua; -ii)
kóborol kävel|lä (-en, -öü; -läh)
koccint čilk|ata (-uan, -uau; -atah)
kocka kuvvik|ko (-on, -kuo; -koloi)
kockázat ruohtimi|ne (-zen, -stu;
-zii), ruohtind|u (-an, -ua; -oi)
kockázatos ruohti|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
kockáztat ruohti|e (-n, -u; -tah)
koffer čamodan (-an, -ua; -oi)
kolbász kalbas|su (-un, -suu; -suloi)
koldus pakičči|i (-jan, -jua; -jii/joi)

korhadt
kolostor manasteri (-n, -i; -loi)
koma kuom|u (-an, -ua; -ii)
komédia komiedi|i (-en, -edu; -eloi)
komi komila|ine (-zen, -stu; -zii),
komin (rtlan)
kommentál sellit|tiä (-än, -täü; -etäh)
kommunális kunnalli|ne (-zen, -stu;
-zii)
komor jur|o (-on, -uo; -oloi),
uumak|ko (-on, -kuo; -koloi)
kompót kampot|tu (-an, -tua; -toi)
koncentrál keskit|tiä (-än, -täü;
-etäh)
koncentrálódik keskit|tüö (-ün,
-tüü; -ütäh)
koncert konsert|u (-an, -ua; -oi)
konok oma||nenä|ine (-zen, -stü; -zii)
kontinens man|ner (-deren, -nerdu;
-derii)
konty müs|sü (-ün, -süü; -sülöi)
konzerv konserv|at (-oin, -oi, plur)
konyha keitändü||perti (-n, -i; -löi),
kuhń|u (-an, -ua; -oi)
konyhakert ogrod|u (-an, -ua; -oi)
kopár ruag|u (-an, -ua; -oi)
kopasz paľľas||piä (-n, -dü; -löi)
kópé balovniek|ku (-an, -kua; -koi)
kopog klokut|tua (-an, -tau; -etah),
kolahut|ella (-telen, -telou; -ellah),
kolket|tua (-an, -tau; -etah),
koput|tua (-an, -tau; -etah)
kopogás klokutu|s (-ksen, -stu; -ksii),
kolahtu|s (-ksen, -stu; -ksii),
kolketu|s (-ksen, -stu; -ksii),
koputu|s (-ksen, -stu; -ksii)
koponya piä||kuľľuk|ku (-an, -kua;
-koi)
kór ta|udi (-vvin, -udii; -udiloi),
voimattomu|s (-on, -ttu; -ksii)
korai aiga|ine (-zen, -stu; -zii)
korán aijoi
korbács kunut|tu (-an, -tua; -toi),
plet|ti (-in, -tii; -tilöi)
korcsolya końk|at (-ien, -ii, plur),
luistim|et (-ien, -ii, plur)
korcsolyapálya luistelik|ko (-on,
-kuo; -koloi)
korcsolyázás luistelemi|ne (-zen,
-stu; -zii), luistelend|u (-an, -ua;
-oi), luistelu (-n, -u; -loi)
korcsolyázik luistel|la (-en, -ou; -lah)
korhad lah|ota (-uon, -uou; -otah)
korhadt lah|o (-on, -uo; -oloi)

kórház
kórház boľnič|ču (-an, -čua; -čoi),
gospitali (-n, -i; -loi)
kórlap läžindü||lip|pu (-un, -puu;
-puloi)
korlát käzi||puu|t (-loin, -loi, plur)
korlátoz rajoit|tua (-an, -tau; -etah)
korlátozódik rajoit|tuo (-un, -tuu;
-utah)
kormány 1. [járműé] ruľ|a (-an,
-ua; -ii); 2. [szervezet] haldiv|o
(-on, -uo; -oloi)
kormányos šturman (-an, -ua; -oi)
kormányoz [irányít] haldivoi|ja
(-čen, -ččou; -jah), halli|ta (-čen,
-ččou; -tah)
kormányzó gubernuator (-an, -ua;
-oi)
kormányzóság guberni|i (-en, -edu;
-eloi)
korona venč|u (-an, -ua; -oi)
korong kiehko|i (-in, -idu; -loi)
koros ijäk|äs (-kähän, -ästü; -kähii)
korsó kruušk|u (-an, -ua; -oi),
kukšin (-an, -ua; -oi)
korszak aigu||ka|uzi (-vven, -uttu;
-uzii), ka|uzi (-vven, -uttu; -uzii)
kortárs aigala|ine (-zen, -stu; -zii),
ühten||aigala|ine (-zen, -stu; -zii)
korty lainovu|s (-ksen, -stu; -ksii),
rüüppävü|s (-ksen, -stü; -ksii)
kortyol lainuold|ua (-an, -au; -etah)
kórus hor|a (-an, -ua; -ii)
kos boš|ši (-in, -šii; -šiloi)
kosár virši (-n, -i; -löi)
kosárlabda basketbol (-an, -ua; -oi),
verko||pezä||miäččü||kiž|a (-an, -ua;
-oi)
kotta nout|tu (-an, -tua; -tii)
kovács sep|pü (-än, -piä; -pii)
kovácsműhely paj|a (-an, -ua; -oi)
kovácsol ta|guo (-von, -gou; -votah)
kő kiv|i (-en, -ie; -ii/-löi)
köbméter kubometri (-n, -i; -löi)
köcsög kukšin (-an, -ua; -oi)
köd udu (uvun, uduu; uduloi),
ummak|ko (-on, -kuo; -koloi)
köhög rü|gie (-vin, -giü; -vitäh)
köhögés rügimi|ne (-zen, -stü; -zii),
rüvind|ü (-än, -iä; -öi)
kölcsön laihin (-an, -ua; -oi)
kölcsönös keskenä|ine (-zen, -stü;
-zii), vastakka|ine (-zen, -stu; -zii)
kölcsönösen keskenäh, vastai
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kölcsönösség keskenäžü|s (-ön, -ttü;
-ksii), vastakkahu|s (-on, -ttu;
-ksii)
kölcsönöz laihinoi|ja (-čen, -ččou;
-jah)
köles bros|su (-an, -sua; -sii)
költemény run|o (-on, -uo; -oloi)
költészet poeezi|i (-en, -edu; -eloi),
runoil|u (-an, -ua; -oi)
költő runoili|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
költői runolli|ne (-zen, -stu; -zii)
kölyök poiga|ine (-zen, -stu; -zii)
kőműves kivi||ruado||mie|s (-hen,
-stü; -hii)
könny küünäl (-en, -dü; -ii)
könnyen helpoh, kebjieh,
kebjiesti, kebjäh
könnyít kebjend|iä (-än, -äü; -etäh)
könnyű help|o (-on, -uo; -oloi),
kebj|ei (-ien, -iedü; -ielöi), kebj|ü
(-än, -iä; -ii)
könyök künäbrü|s (-ksen, -stü; -ksii),
küünäs||piä (-n, -dü; -löi)
könyörög moli|e (-n, -u; -tah),
pokoroi|ja (-čen, -ččou; -jah)
könyv kniig|u (-an, -ua; -oi)
könyvkötészet kniigan||kan|zi (-nen,
-tu; -zii)
könyvnyomtatás kniigu||painam|o
(-on, -uo; -oloi)
könyvtár bibliotiek|ku (-an, -kua;
-koi)
könyvtáros bibliotiekkari (-n, -i;
-loi)
kőolaj nefti (-n, -i; -löi)
köp sül|gie (-len, -göü; -gietäh),
sülleksi|e (-n, -ü; -täh)
köpeny haluat|tu (-an, -tua; -toi),
šineli (-n, -i; -löi)
kör 1. kierro|s (-ksen, -stu; -ksii),
püörik|kö (-ön, -küö; -kölöi); 2.
[csoport] kerh|o (-on, -uo; -oloi)
körbe(n) ümbäri
köret ližät|eh (-tehen, -ehtü; -tehii)
körforgás kier|do (-ron, -duo;
-doloi)
környék piiri (-n, -i; -löi),
ümbärist|ö (-ön, -üö; -ölöi)
környezet ümbärist|ö (-ön, -üö;
-ölöi)
környező ümbäri||oli|i (-jan, -jua;
-jii/-joi)
köröm kün|zi (-nen, -tü; -zii)

kövér
köröz kier|rellä (-delen, -delöü;
-relläh), liiveil|lä (-en, -öü; -läh)
körte gruuš|šu (-an, -šua; -šoi)
körtefa gruuššu||puu (-n, -du; -loi)
körutazás kierdo||matk|u (-an, -ua;
-oi)
körül ümbäri (+ iness)
körülbelül läs, verran (+ gen))
körülkerít ümbäröi|jä (-čen, -ččöü;
-jäh)
körülvesz ümbäröi|jä (-čen, -ččöü;
-jäh)
körülzár ümbäröi|jä (-čen, -ččöü;
-jäh)
körvonal ümbärüs||viiv|u (-an, -ua;
-oi)
körzet okrug|u (-an, -ua; -oi), rajon
(-an, -ua; -oi)
körző harpi (-n, -i; -loi),
piirdo||šuar|at (-oin, -oi, plur)
kőszén kivi||hiil|i (-en, -dü; -lii)
köszön [köszönetet mond] kiit|tiä
(-än, -täü; -etäh), passiboi|ja (-čen,
-ččou; -jah)
köszönet kiito|s (-ksen, -stu; -ksii),
passib|o (-on, -uo; -oloi)
köszönt tervehti|e (-n, -ü; -täh)
köszöntés tervehtü|s (-ksen, -stü;
-ksii)
köszörűkő siera|ine (-zen, -stu; -zii)
köszörül silend|iä (-än, -äü; -etäh)
köszörűs silendä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
köt 1. si|duo (-von, -dou; -votah);
2. [textilt] ku|duo (-von, -dou;
-votah)
köteg sivote|s (-ksen, -stu; -ksii)
kötél kanuat|tu (-an, -tua; -toi), uor|u
(-an, -ua; -ii)
kötelesség toimi||vel|gu (-lan, -gua;
-goi), vel|gu (-lan, -gua; -goi)
kötelező pakkohi|ne (-zen, -stu; -zii)
kötény peredniek|ku (-an, -kua; -koi)
kötetlen vällilli|ne (-zen, -stü; -zii)
kötődik si|duokseh (-vommos;
-dohes; -votahes)
kötőjel lühüt||viiva|ine (-zen, -stu;
-zii)
kötőszó końukt|u (-an, -ua; -oi)
kövér jär|ei (-ien, -iedü; -ielöi),
küllä|ine (-zen, -stü; -zii),
lihav|u (-an, -ua; -ii), razva|ine
(-zen, -stu; -zii), razvak|as
(-kahan, -astu; -kahii)

kövéredik
kövéredik lihavu|o (-n, -u; -tah)
kövérje izr|u (-an, -ua; -oi)
kövérség järevü|s (-ön, -ttü; -zii),
lihavu|s (-on, -ttu; -zii),
sangevu|s (-on, -ttu; -zii)
követ fn posl|u (-an, -ua; -oi)
követel vua|die (-jin, -diu; -jitah)
követelés vuajind|u (-an, -ua; -oi)
következmény jäl|gi (-len, -gie; -gii/
-gilöi)
következő ielli|ne (-zen, -stü; -zii),
jälgeh||tuli|i (-en, -edu; -eloi)
következtében periä (+ gen)
következtetés ühteh||ve|do (-von,
-duo; -doloi)
követség posoľstv|u (-an, -ua; -oi)
közben välil (+ gen), välis (+ gen)
közé keskeh (+ gen), välih (+ gen)
közeg väli||aineh (-en, -tu; -ii)
közel 1. [hol] lähäl, lähän, rinnal;
2. [hova] lähäle, rinnale
közelbe lähäle
közelben lähäl, lähän
közelebb lähembä
közelébe lähäle (+gen)
közelében lähäl (+gen)
közeli lähä|ine (-zen, -stü; -zii),
lähi|ne (-zen, -stü; -zii)
közelre lähäle
közelség lähü|s (-ön, -ttü; -zii)
közép kesk|i (-en, -ie; -ii/-ilöi),
kesku|s (-ksen, -stu; -ksii)
közepén keskel (+ part)
közepes vältäv|ü (-än, -iä; -ii)
középiskola keski||škol|a (-an, -ua; -ii)
középkor keski||ai|gu (-jan, -gua; -goi)
középpont kesk|i (-en, -ie; -ii/-ilöi)
középső keskimä|ine (-zen, -stü; -zii)
közérzet voind|u (-an, -ua; -ii)
közgazdaságtudomány talovus||ti|edo (-ijon, -eduo; -edoloi)
közlekedik käv|vä (-ün, -üü; -väh)
közlöny ilmoitu|s (-ksen, -stu; -ksii),
tiijon||an|do (-non, -duo; -doloi)
közmondás poverk|u (-an, -ua; -oi),
sanan||lasku (-n, -u; -loi),
sanan||polv|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
közöl ilmoit|tua (-an, -tau; -etah),
san|uo (-on, -ou; -otah)
közös kaikkien (rtlan)
közösségi kunnalli|ne (-zen, -stu; -zii)
köz(öt)t keskes (+ gen), välil
(+ gen), välis (+ gen)
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központ kesk|i (-en, -ie; -ii/-ilöi)
köztársaság taza||val|du (-lan, -dua;
-doi)
közvetlen kohtina|ine (-zen, -stu; -zii),
välit|öi (-tömän, -tömiä; -tömii)
közvetlenség kohtinažu|s (-on, -ttu;
-ksii)
krém sevoit|eh (-tehen, -ehtu; -tehii),
voi|je (-dien, -jettu; -dieloi)
kréta miel|u (-an, -ua; -oi)
Krisztus Hristos|su (-an, -sua; -soi)
kritika arvostelu (-n, -u; -loi)
kritikus fn arvosteli|i (-jan, -jua;
-jii/-joi)
kritizál arvostel|la (-en, -ou; -lah)
krizantém hrizantiem|u (-an, -ua;
-oi)
krokodil krokodiil|u (-an, -ua; -oi)
krónika hrouniek|ku (-an, -kua; -koi)
krónikás hrouniekan||kirjutta|i (-jan,
-jua; -jii /-joi)
krumpli kartohk|u (-an, -ua; -oi)
krumplipüré kartohku||kuaš|šu (-an,
-šua; -šoi)
kukac mado|ine (-zen, -stu; -zii)
kukorica kukuruuz|u (-an, -ua; -oi)
kulcs avai|n (-men, -ndu; -mii)
kullancs kägöin||täi (-n, -dü; -löi)
kultúra kuľtuur|u (-an, -ua; -oi)
kunyhó mök|ki (-in, -kii; -kilöi)
kupa bokual|u (-an, -ua; -oi)
kupac kobareh (-en, -tu; -ii),
ruop|as (-pahan, -astu; -pahii),
tuk|ku (-an, -kua; -kii)
kupica ŕumka|ine (-zen, -stu; -zii)
kúszik vili|stä (-zen, -zöü; -stäh)
kút kaiv|o (-on, -uo; -oloi)
kutat eč|čie (-in, -čiü; -itäh)
kutatás eč|čo (-on, -čuo; -čoloi)
kutya koir|u (-an, -ua; -ii)
kutyaház koiran||butk|u (-an, -ua; -ii)
kutyakölyök koiran||poi|gu (-jan,
-gua; -gii), kuǯu (-n, -u; -loi)
külalak kuv|a (-an, -ua; -ii),
ulgo||nä|gö (-vön, -güö; -gölöi)
küldött vallit|tu (-un, -tuu; -tuloi)
küldöttség delegati|i (-en, -edu;-eloi)
külföld ulgo||mua (-n, -du; -loi)
külföldi rajan||taga|ine (-zen, -stu;
-zii), ulgo||muala|ine (-zen, -stu;
-zii)
küllő spiič|ču (-an, -čua; -čoi)
külön erikseh, eriže

lakosság
különben eiga, muiten, silläh
különbözik er|ota (-uon, -uou; -otah)
különcség oma||luadužu|s (-on, -ttu;
-ksii)
különféle kaiken||mo|ine (-izen, -stu;
-izii)
különféleképpen eri||luaduh
különleges erilli|ne (-zen, -stü; -zii)
különlegesség eroitu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
különös erilli|ne (-zen, -stü; -zii)
különösen eri
külső laidima|ine (-zen, -stu; -zii),
perimä|ine (-zen, -stü; -zii),
ulgona|ine (-zen, -stu; -zii)
kürt torv|i (-en, -ie; -ii/-iloi), tru|ba
(-van, -bua; -bii)
kürtő savu||tru|ba (-van, -bua; -bii),
tru|ba (-van, -bua; -bii)
küszöb künnü|s (-ksen, -stü; -ksii)
küzd tor|ata (-uan, -uau; -atah)

L,LY
láb jal|gu (-lan, -gua; -goi), käbäl
(-än, -iä; -ii), käpč|ü (-än, -iä; -öi)
labda miäč|čü (-ün, -čüü; -čülöi)
labdarózsa höüdöi||puu (-n, -du; -loi)
labdarúgás futbol (-an, -ua; -oi),
jalgu||miäč|čü (-ün, -čüü; -čülöi)
labdarúgó futbolist|u (-an, -ua; -oi),
jalgu||miäččüh||kižuaj|u (-an, -ua;
-ii/-oi)
lábfej jallan||ter|ä (-än, -iä; -ii)
laboratórium laboratouri|i (-en,
-edu; -eloi)
lábos kosťurk|u (-an, -ua; -oi)
lábujj var|vas (-bahan, -vastu;
-bahii)
lágy pehm|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
lágyít [nyelvtan] pehmend|iä (-än,
-äü; -etäh)
lakás fatier|u (-an, -ua; -oi)
lakatos raudu||sep|pü (-än, -piä; -pii),
sliesari (-n, -i; -loi)
lakhely eländü||koht|u (-an, -ua; -ii)
lakk luak|ku (-an, -kua; -koi)
lakó elä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
lakodalom svuaďb|u (-an, -ua; -oi)
lakónegyed linnan||nellik|kö (-ön,
-küö; -kölöi)
lakosság eläj|ät (-ien, -ii, plur)

lám
lám gu, kačo, täs
lámpa fonari (-n, -i; -loi), lampu (-n,
-u; -loi), lamp|u (-an, -ua; -oi)
lánc jon|o (-on, -uo; -oloi)
láng liek|ki (-in, -kii; -kilöi),
loimu (-n, -u; -loi)
lángész neroniek|ku (-an, -kua; -koi)
lángol liekeht|iä (-än, -äü; -etäh),
lököt|-tiä (-än, -täü; -etäh)
lankás li|ugu (-vvun, -uguu;
-uguloi)
lány neidi|ne (-zen, -stü; -zii),
tüt|tö (-ön, -tüö; -tölöi)
lánya [vkinek] tüt|är (-tären, -ärdü;
-tärii)
lap [újság] leht|i (-en, -ie; -ii/-ilöi)
lapát labj|u (-an, -ua; -oi)
lapátol suomi|e (-n, -u; -tah)
lapocka laba||luu (-n, -du; -loi)
lapos lač|ču (-un, -čuu; -čuloi),
šuor|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
lápos heteik|kö (-ön, -küö; -kölöi),
lemik|äs (-kähän, -ästü; -kähii)
lapp lappala|ine (-zen, -stu; -zii),
saamela|ine (-zen, -stu; -zii)
lassan hiľľah, hiľľazesti
lassít hillend|iä (-än, -äü; -etäh)
lassú hiľľa|ine (-zen, -stu; -zii),
hiľľaž|u (-an, -ua; -oi), hiľľ|u (-an,
-ua; -oi)
lassúság hiľľu|s (-on, -ttu; -zii)
lát nä|htä (-in, -göü; -htäh)
látás nä|gö (-vön, -güö; -gölöi)
láthatatlan nägümät|öi (-tömän,
-tömiä, -tömii)
látható nägü|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
latin latinan (rtlan)
látnivaló nähtävü|s (-ksen, -stü; -ksii)
látogat käv|vä (-ün, -üü; -väh),
tiijust|ua (-an, -au; -etah)
látogatás kävünd|ü (-än, -iä; -öi)
lát(ó)határ taivahan||ran|du (-nan,
-dua; -doi), nägö||al|a (-an, -ua; -oi)
látszat nä|gö (-vön, -güö; -gölöi)
látszik nä|güö (-vün, -güü; -vütäh)
látszólagos mieles||kuvat|tu (-un,
-tuu; -tuloi)
látvány nä|gü (-vün, -güü; -gülöi)
latyak šliäč|čü (-än, -čiä; -čii)
láva luav|u (-an, -ua; -oi)
lavina sor|do (-ron, -duo; -doloi),
vier|de (-dien, -rettü; -dielöi)
lazac meri||loh|i (-en, -tu; -iloi)
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lázadás bunt|u (-an, -ua; -oi),
vastah||nouzu (-n, -u; -loi)
lázadó buntuičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi),
vastah||nouzi|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
lazít vällend|iä (-än, -äü; -etäh)
lázmérő gruadusniek|ku (-an, -kua;
-koi)
lazul välle|tä (-nen, -nöü; -täh)
le alah, alahakse, alahpäi
lé meh|i (-en, -tü; -ii),mehu (-n, -u;
-loi)
leáll heit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh)
leány neidi|ne (-zen, -stü; -zii),
tüt|tö (-ön, -tüö; -tölöi)
leánya [vkinek] tüt|är (-tären, -ärdü;
-tärii)
learat leik|ata (-kuan, -kuau; -atah)
lebarnul päivit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh)
lebecsül peng|uo (-on, -ou; -otah)
lebeg liehu|o (-n, -u; -tah)
lecsavar riičči|e (-n, -ü; -täh)
lecsendesedik vagavu|o (-n, -u; -tah)
lecsendesít vagavut|tua (-an, -tau;
-etah)
lecsillapít alevut|ella (-telen, -telou;
-ellah), alevut|tua (-an, -tau; -etah),
lievend|iä (-än, -äü; -etäh),
rauhoit|ella (-telen, -telou; -ellah),
rauhoit|tua (-an, -tau; -etah)
lecsillapodik rauhoit|tuo (-un, -tuu;
-utah)
lecsiszol silend|iä (-än, -äü; -etäh)
lecsökken piene|tä (-nen, -nöü; -täh),
puole|ta (-nen, -nou; -tah), vähe|tä
(-nen, -nöü; -täh)
lecsökkenés langiemi|ne (-zen, -stu;
-zii), langiend|u (-an, -ua; -oi),
laskenemi|ne (-zen, -stu; -zii),
laskenend|u (-an, -ua; -oi)
lecsuk um|mata (-buan, -buau;
-matah), ummist|ua (-an, -au; etah)
ledöf püstel|lä (-en, -öü; -läh),
püst|iä (-än, -äü; -etäh)
ledől romaht|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes)
ledönt romahut|tua (-an, -tau; -etah)
leég pal|ua (-an, -au; -etah)
leesés pakkumi|ne (-zen, -stu; -zii),
pakund|u (-an, -ua; -oi),
sordumi|ne (-zen, -stu; -zii)
leesik kir|vota (-buon, -buou;
-votah), pak|kuo (-un, -kuu;
-utah)

lehajlít
lefed kat|tua (-an, -tau; -etah)
lefékez hillend|iä (-än, -äü; -etäh),
tormozi|e (-n, -u; -tah)
lefekszik vier|tä (-en, -öü; -täh)
lefektet laďď|ata (-uan, -uau; -atah)
lefest mual|ata (-uan, -uau; -atah)
lefoglal zaimi|e (-n, -u; -tah)
lefogy laihtu|o (-n, -u; -tah)
lég ilm|u (-an, -ua; -oi)
legalább vähimilleh
legelő paimendus||mua (-n, -du; -loi)
legelőször enzi||kerdua
legenda legend|u (-an, -ua; -oi),
starin (-an, -ua; -oi), zuakkun
(-an, -ua; -oi)
legendás legenduari|ne (-zen, -stu;
-zii)
legény(ke) brih|a (-an, -ua; -oi)
legfelső ülembä|ine (-zen, -stü; -zii)
legfiatalabb nuori|n (-man, -mua;
-mii)
legifjabb nuori|n (-man, -mua; -mii)
leginkább enimiten
légiposta avia||pošt|u (-an, -ua; -ii),
lendo||pošt|u (-an, -ua; -ii)
légiút len|do (-non, -duo; -doloi)
legjobb para|s (-han, -stu; -hii),
parahi|n (-man, -mua; -mii)
legkevesebb kaikkii||pieni|n (-män,
-miä; -mii), kaikkii||vähi|n (-män,
-miä; -mii)
legkisebb kaikkii||pieni|n (-män,
-miä; -mii), kaikkii||vähi|n (-män,
-miä; -mii)
legközelebbi lähimä|ine (-zen, -stü;
-zii), lähi|n (-män, -miä; -mii)
légnemű guazun||muga|ine (-zen,
-stu; -zii)
légnyomás ilman||pain|e (-ien, -ettu;
-ieloi)
legrosszabb pahi|n (-man, -mua;
-mii)
legtöbb eni|n (-män, -miä; -mii)
legurul vieret|ellä (-telen, -telöü; elläh), vieret|tiä (-än, -täü; -etäh)
légy kärbä|ine (-zen, -stü; -zii)
legyalul pilk|uo (-on, -ou; -otah),
šiip|pu (-an, -pua; -poi),
šinkui|ja (-čen, -ččou; -jah)
lehajlik kumardu|o (-n, -u; -tah),
lagovu|o (-n, -u; -tah)
lehajlít kal|lata (-duan, -duau;
-latah)

leharap
leharap hauk|ata (-kuan, -kuau;
-atah), hauk|kie (-in, -kiu; -itah),
pur|ta (-en, -ou; -tah)
lehelyez pan|na (-en, -ou; -nah)
lehetőleg toinah
lehetséges toinah
lehull kir|vota (-buon, -buou;
-votah), pak|kuo (-un, -kuu; -utah)
leigáz val|lata (-duan, -duau; -latah)
lejjebb alemba
lejtő jürkändeh (-en, -tü; -ii)
lejtős li|ugu (-vvun, -uguu; -uguloi)
lekapcsol sammut|tua (-an, -tau;
-etah)
lekaszál niit|tiä (-än, -täü; -etäh)
leköp sül|gie (-len, -göü; -gietäh),
sülleksi|e (-n, -ü; -täh)
lekvár marmeluad|u (-an, -ua; -oi),
povidl|u (-an, -ua; -oi)
lelassít hillend|iä (-än, -äü; -etäh)
lelassul hille|tä (-nen, -nöü; -täh)
lélegzés hengitü|s (-ksen, -stü; -ksii)
lélegzet hengähtü|s (-ksen, -stü; -ksii)
lélegzik hengähtel|läkseh (-emmös,
-ehes; -lähes), hengit|tiä (-än, -täü;
-etäh)
lélek heng|i (-en, -ie;-ii/-ilöi)
leleményes keinok|as (-kahan, -astu;
-kahii), nevvok|as (-kahan, -astu;
-kahii)
leleplezés ilmendämi|ne (-zen, -stü;
-zii)
lelepleződik ilmendü|ö (-n, -ü; -täh)
lelkes innok|as (-kahan, -astu; -kahii)
lelkesedés in|do (-non, -duo; -doloi)
lelkesedik innostu|o (-n, -u; -tah)
lelkesít innost|ua (-an, -au; -tah)
lelkész pap|pi (-in, -pii; -piloi)
lelki hengi|ne (-zen, -stü; -zii)
lelkiismeret huigien||varav|o (-on,
-uo; -oloi)
lelkiismeretes kunnolli|ne (-zen, -stu;
-zii)
lelkiismeretesség kunnolližu|s (-on,
-ttu; -ksii)
lelocsol valel|la (-en, -ou; -lah)
lelóg rip|puo (-un, -puu; -utah)
lelohad ale|ta (-nen, -nou; -tah),
laive|ta (-nen, -nou; -tah)
lelő am|buo (-mun, -buu; -mutah)
lelök sor|dua (-ran, -dau; -retah)
leltároz luvet|ella (-telen, -telou;
-ellah)
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lemér vies|ata (-suan, -suau; -atah)
lemerül čukeldu|o (-n, -u; -tah)
lencse [növény] čečevič|ču (-an,
-čua; -čoi)
lenéz paheksi|e (-n, -u; -tah),
peng|uo (-on, -ou; -otah)
lenézés pengomi|ne (-zen, -stu; -zii),
pengond|u (-an, -ua; -oi)
leng heilahtel|lakseh (-emmos,
-ehes; -lahes), liehu|o (-n, -u; -tah)
lenget heilahute|lla (-telen, -telou;
-ellah), särähüt|ellä (-telen,
-telöü; -elläh)
lengyel poľak|ku (-an, -kua; -koi),
poľšala|ine (-zen, -stu; -zii),
poľšan (rtlan)
Lengyelország Poľš|u (-an, -ua)
lent alahači, alahan, madalači
lenti alaha|ine (-zen, -stu; -zii), ali|n
(-man, -mua; -mii)
lényeg olemu|s (-ksen, -stu; -ksii)
lenyel lainold|ua, lain|ota (-uon,
-uou; -otah) (-an, -au; -etah),
lainuold|ua (-an, -au; -etah)
lenyom painat|tua (-an, -tau; -etah),
pain|ua (-an, -au; -etah)
lenyomat leim|u (-an, -ua; -oi)
lenyugszik 1. alevu|o (-n, -u; -tah);
2. [lecsillapodik rauhoit|tuo (-un,
-tuu; -utah)
lenyugtat rauhoit|ella (-telen, -telou;
-ellah), rauhoit|tua (-an, -tau; -etah)
lenyugvás lasku (-n, -u; -loi)
lenyúz deri|e (-n, -ü; -täh), nül|gie
(-len, -göü; -gietäh)
leolt sammut|tua (-an, -tau; -etah)
leomlik langeil|la (-en, -ou; -lah),
romaht|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes)
leopárd leopard|u (-an, -ua; -oi)
lép I fn pärn|ü (-än, -iä; -ii)
lép II verb astu|o (-n, -u; -tah),
harpi|e (-n, -u; -tah), pol|gie (-len,
-gou; -gietah)
lépcső pordah|at (-ien, -ii, plur),
por|ras (-dahan, -rastu; -dahii)
lepény pärpäč|čü (-ün, -čüü;
-čülöi), plek|ku (-un, -kuu; -kuloi)
lépés askel (-en, -du; -ii), harpavu|s
(-ksen, -stu; -ksii)
lepke liipoi||lindu|ine (-zen, -stu;
-zii), liipukka|ine (-zen, -stu; -zii),
liipuk|ku (-an, -kua; -koi)

leüt
lépték asteik|ko (-on, -kuo; -koloi)
lerajzol piir|diä (-rän, -däü; -retäh),
piir|rellä (-delen, -delöü; -relläh),
piirust|ua (-an, -au; -etah)
lerombol romahut|tua (-an, -tau;
-etah)
lerövidít lühend|iä (-än, -äü; -etäh)
lerövidül lühe|tä (-nen, -nöü; -täh)
lesoványodik laihtu|o (-n, -u; -tah)
lesül päivit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh)
lesüllyedés langiemi|ne (-zen, -stu;
-zii), langiend|u (-an, -ua; -oi),
laskenemi|ne (-zen, -stu; -zii),
laskenend|u (-an, -ua; -oi)
leszakad irdavu|o (-n, -u; -tah),
re|vitä (-bien, -bieü; -vitäh)
leszakít kišk|uo (-on, -ou; -otah),
revit|tiä (-än, -täü; -etäh)
leszorít painat|tua (-an, -tau; -etah),
pain|ua (-an, -au; -etah)
leszúr püstel|lä (-en, -öü; -läh),
püst|iä (-än, -äü; -etäh)
lét olemas||olemi|ne (-zen, -stu; -zii),
olemas||olend|u (-an, -ua; -oi)
letagad perävü|ö (-n, -ü; -täh),
puč|čiekseh (-immos, -čihes;
-itahes)
letakar kat|tua (-an, -tau; -etah)
letartóztat arestui|ja (-čen, -ččou;
-jah)
letelepedik sijoit|tuo (-un, -tuu; -utah)
letép kišk|uo (-on, -ou; -otah),
revit|tiä (-än, -täü; -etäh)
létesít püstüt|tiä (-än, -täü; -etäh),
püstüt|üiä (-än, -täü; -etäh)
letesz pan|na (-en, -ou; -nah)
létezés olemas||olemi|ne (-zen, -stu;
-zii), olemas||olend|u (-an, -ua; -oi)
létezik olla (olen, on; ollah)
letör katk|uo (-on, -ou; -otah)
letörik katkeil|la (-en, -ou; -lah)
letöröl pühki|e (-n, -ü; -täh)
létrejön al|gua (-lan, -gau; -letah),
ilmestü|ö (-n, -ü; -täh),
roi|takseh (-mmos, -hes; -jahes)
létszám lugu||miärü (-n, -ü; -löi)
lett latviela|ine (-zen, -stu; -zii),
latvien (rtlan)
Lettország Latvi|i (-en, -edu)
leül istovu|o (-n, -u; -tah),
istu|okseh (-mmos; -hes; -tahes)
leültet istut|tua (-an, -tau; -etah)
leüt išk|ie (-en, -öü; -ietäh)

levág
levág 1. leik|ata (-kuan, -kuau; -atah),
leik|kuo (-on, -kou; -otah); 2.
[álatot] išk|ie (-en, -öü; -ietäh)
levegő ilm|u (-an, -ua; -oi)
levél 1. leht|i (-en, -ie; -ii/-ilöi); 2.
[írt] kirja|ine (-zen, -stu; -zii)
levélcím poštu||ozut|eh (-tehen,
-ehtu; -tehii)
levelezőlap poštu||kartočk|u (-an,
-ua; -oi)
levélkézbesítő poštan||kanda|i (-jan,
-jua; -jii/-joi)
leves fn lie|mi (-men, -ndü; -mii),
rok|ku (-an, -kua; -kii), suup|pu
(-an, -pua; -pii)
levetkőzik jaksavu|o (-n, -u; -tah),
jaks|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes)
levetkőztet jaksat|tua (-an, -tau;
-etah)
levon [számtan] vähend|iä (-än, -äü;
-etäh)
lezár sal|vata (-buan, -buau; -vatah),
um|mata (-buan, -buau; -matah),
ummist|ua (-an, -au; etah)
lézernyomtató lazer||printer|u (-an,
-ua; -oi)
lezuhanás pakkumi|ne (-zen, -stu;
-zii), pakund|u (-an, -ua; -oi),
sordumi|ne (-zen, -stu; -zii)
liba hanh|i (-en, -ie; -iloi)
lift lift|u (-an, -ua; -oi)
liget lehti||meč|čü (-än, -čiä; -čii)
liheg öhk|iä (-än, -äü; -etäh)
liliom liili|i (-en, -edü; -elöi)
limonádé limonuad|u (-an, -ua; -oi)
lírai liiri|ne (-zen, -stü; -zii)
liszt jauh|o (-on, -uo; -oloi)
liter litr|u (-an, -ua; -oi)
literes litrahi|ne (-zen, -stu; -zii)
litván litvala|ine (-zen, -stu; -zii),
litvan (rtlan)
Litvánia Litv|u (-an, -ua)
lív liivilä|ine (-zen, -stü; -zii),
livvin (rtlan)
livvi liügilä|ine (-zen, -stü; -zii),
livvin (rtlan)
ló he|bo (-von, -buo; -boloi),
hebo|ine (-zen, -stu; -zii)
lobog liekeht|iä (-än, -äü; -etäh)
lobogó fla|gu (-vun, -guu; -guloi)
locsol kast|ua (-an, -au; -etah),
valel|la (-en, -ou; -lah)
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locsolás kastelu (-n, -u; -loi),
valelemi|ne (-zen, -stu; -zii),
valelend|u (-an, -ua; -oi), valelu
(-n, -u; -loi) valelu (-n, -u; -loi)
lóg rip|puo (-un, -puu; -utah)
logika lougiеk|ku (-an, -kua; -koi)
logikus lougielli|ne (-zen, -stu; -zii)
lóistálló hebo||tahnu|t (-on, -ttu; -zii)
lomb leht|et (-ien, -ii, plur)
lombik kolb|u (-an, -ua; -ii)
lop varrast|ua (-an, -au; -etah)
lopakodik hiiv|uo (-on, -ou; -otah)
lottó lot|o (-on, -uo; -oloi)
lovagol račast|ua (-an, -au; -etah)
lő am|buo (-mun, -buu; -mutah)
lök töük|ätä (-kiän, -kiäü; -ätäh),
ähk|ätä (-iän, -iäü; -ätäh)
lökés tärähtü|s (-ksen, -stü; -ksii),
ähkäv|ö (-ön, -üö; -ölöi)
lövedék snaŕuad|u (-an, -ua; -oi)
lövés ammund|u (-an, -ua; -oi)
lucfenyő
lúd hanh|i (-en, -ie; -iloi)
lúg por|o (-on, -uo; -oloi)
lukas loukok|as (-kahan, -astu; -kahii)
lusta lašk|u (-an, -ua; -oi), patti|i
(-en, -edu; -eloi)
lustálkodik laškistel|lakseh
(-emmos, -ehes; -lahes),
patteil|lakseh (-emmos, -ehes;
-lahes)
lustaság lašku|s (-on, -ttu; -ksii),
pattevu|s (-on, -ttu; -ksii)
lutheránus luterans|u (-an, -ua; -oi)
luxus ľuks|u (-an, -ua; -oi)
lyuk louk|ko (-on, -kuo; -koloi)

M
ma tänäpäi
macedón makedons|u (-an, -ua; -ii)
macska kaži (-n, -i; -loi)
macskakölyök kažin||poi|gu (-jan,
-gua; -gii)
madár lin|du (-nun, -duu; -duloi)
madárfióka linnun||poiga|ine (-zen,
-stu; -zii)
mafla töhl|ö (-ön, -üö; -ölöi)
mag jüv|ä (-än, -iä; -ii), siemen (-en,
-dü; -ii)
maga iče
magán om|a (-an, -ua; -ii)

mar
magánhangzó vokali (-n, -i; -loi)
magány üksinäžü|s (-ön, -ttü; -ksii)
magányos üksinä|ine (-zen, -stü;
-zii)
magas korg|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
magaslat vuar|u (-an, -ua; -oi)
magasság korgevu|s (-on, -ttu; -ksii)
magasztal ülend|iä (-än, -äü; -etäh),
ülist|iä (-än, -äü; -etäh)
magatartás ičen||viemi|ne (-zen,
-stü; -zii), ičen||viend|ü (-än, -iä;
-öi)
mágnes magniet|tu (-an, -tua; -toi)
magnetofon magnitofon (-an, -ua;
-oi)
magzat sigiv|ö (-ön, -üö; -ölöi)
magyar maďuar|u (-an, -ua; -oi),
vengriela|ine (-zen, -stu; -zii),
vengrien (rtlan), vengr|u (-an,
-ua; -oi)
magyaráz sellit|tiä (-än, -täü; -etäh),
selvit|tiä (-än, -täü; -etäh)
magyarázás tolku (-n, -u; -loi)
magyarázat sellitänd|ü (-än, -iä; -öi)
Magyarország Vengri|i (-en, -edu)
mai tämän||päivä|ine (-zen, -stü;
-zii)
máj maks|u (-an, -ua; -oi)
majom obleźan (-an, -ua; -oi)
majonéz majoniez|u (-an, -ua; -oi)
május oras||kuu (-n, -du; -loi),
tougo||kuu (-n, -du; -loi)
mák muak|ku (-an, -kua; -koi)
makacs oma||nenä|ine (-zen, -stü;
-zii), iče||päi|ne (-zen, -stü; -zii)
makaróni makaron|at (-oin, -oi, plur)
malac počin||poiga|ine (-zen, -stu;
-zii), počin||poi|gu (-jan, -gua; -gii)
málna vago|i (-in, -idu; -loi),
vavo|i (-in, -idu; -loi)
malom mellič|čü (-än, -čiä; -čöi)
malter rastvor (-an, -ua; -oi)
mama mam|a (-an, -ua; -oi)
mancs käbäl (-än, -iä; -ii), käpč|ü
(-än, -iä; -öi)
mandarin mandariin|u (-an, -ua; -oi)
mandarinfa mandariinu||puu (-n,
-du; -loi)
manikűr manikjuur|u (-an, -ua; -oi)
manysi mansi (-n, -i; -loi), voguli
(-n, -i; -loi)
mar verb [rovar, kígyó] ńok|ata
(-kuan, -kuau; -atah)

már
már jo
marad [vmiből] jiä|hä (-n, -ü; -häh/
-jäh), jiä|jä (-n, -ü; -häh/-jäh)
maradék jiännü|s (-ksen, -stü; -ksii)
maradvány jiännü|s (-ksen, -stü;
-ksii)
maraton(i) marafon (-an, -ua; -oi)
márciuc kevät||kuu (-n, -du; -loi)
marék kahmal|o (-on, -uo; -oloi),
kobr|u (-an, -ua; -ii)
margarin margalin (-an, -ua; -oi)
marhahús lehmän||lih|a (-аn, -ua; -oi)
mari čeremisan, mari (-n, -i; -loi)
márka mark|u (-an, -ua; -oi)
markolat var|zi (-ren, -tu; -zii)
mártás paini|n (-men, -ndu; -mii)
más to|ine (-izen, -stu; -izii), muu
(-n, -du; -loi)
másfél puol|i||tostu (-en||tostu,
-du||tostu; -ii||tostu)
másik to|ine (-izen, -stu; -izii)
másként muulleh, toizin
másképp(en) muulleh, toizin
második to|ine (-izen, -stu; -izii)
másodperc sekund|u (-an, -ua; -oi)
másodszor toizekse
mássalhangzó kerak|eh (-kehen,
-ehtu; -kehii), konsonant|u (-an,
-ua; -oi)
mászik vili|stä (-zen, -zöü; -stäh)
masszíroz hier|uo (-on, -ou; -otah)
matematika matemuatiek|ku (-an,
-kua; -koi)
matematikai matemuatielli|ne (-zen,
-stu; -zii)
matróz matros|su (-an, -sua; -soi)
mázoló mualari (-n, -i; -loi)
mázsa sentneri (-n, -i; -loi)
mazsola iźum (-an, -ua; -oi)
mechanikus mehuanilli|ne (-zen,
-stu; -zii)
meddig kunnessah, kussah
medve kondi|i (-en, -edu; -eloi)
medvebocs kondien||poi|gu (-jan,
-gua; -gii)
még gi, kai
megalakít perust|ua (-an, -au; -etah)
megalapít perust|ua (-an, -au; -etah)
megalapítás perustand|u (-an, -ua;
-oi)
megalkot lu|vva (-on, -ou; -vvah)
megáll azet|tuo (-un, -tuu; -utah),
seizaht|uakseh (-ammos, -ahes;
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-etahes), seizat|ellakseh
(-telemmos, -telehes; -ellahes),
seizat|tuo (-un, -tuu; -utah)
megállapodás sobimu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
megállapodik so|bie (-vin, -biu;
-vitah)
megállít azet|tua (-an, -tau; -etah)
megálló(hely) azetus||koht|u (-an,
-ua; -ii), seizond|u (-an, -ua; -oi)
megalvad jäühtü|ö (-n, -ü; -täh),
maksoit|tuo (-tuu)
megázik kastu|o (-n, -u; -tah)
megbecsülés kunnivoiču|s (-ksen,
-stu; -ksii)
megbetegedés läživümi|ne (-zen,
-stü; -zii), läživündü (-än, -iä; -öi),
voimatund|u (-an, -ua; -oi)
megbetegszik läživü|ö (-n, -ü; -täh),
voimat|tuo (-un, -tuu; -utah)
megbírságol štrafui|ja (-čen, -ččou;
-jah)
megbízás nevvote|s (-ksen, -stu;
-ksii), nevvond|u (-an, -ua; -oi)
megbízható luotettav|u (-an, -ua;
-ii), naďožno|i (-in, -idu; -loi),
tovelli|ne (-zen, -stu; -zii)
megbízhatóság tovelližu|s (-on, -ttu;
-ksii)
megbízik luot|tua (-an, -tau; -etah)
megbizonyosodik lujit|tuo (-un, -tuu;
-utah)
megbocsát prosti|e (-n, -u; -tah)
megborotvál brei|jä (-čen, -ččöü;
-jäh)
megborotválkozik brei|jäkseh
(-čemmös, -ččehes; -jähes)
megbosszul taz|ata (-uan, -uau; -atah)
megbotlik öntästü|ö (-n, -ü; -täh)
megbök čök|kie (-in, -kiü; -itäh)
megbüntet kurit|tua (-an, -tau;
-etah), nakaži|e (-n, -u; -tah)
megcéloz täht|ätä (-iän, -iäü; -ätäh)
megcímez adresui|ja (-čen, -ččou;
-jah)
megcukroz zuaharoit|tuo (-un, -tuu;
-utah)
megcsal pet|tiä (-än, -täü; -etäh)
megcserél vaihtel|la (-en, -ou; -lah),
vaiht|ua (-an, -au; -etah)
megcsinál lua|die (-jin, -diu; -jitah)
megcsíp 1. [rovar] ńok|ata (-kuan,
-kuau; -atah); 2. [ujjal] näpistel|lä

megfeketedik
(-en, -öü; -läh), näpist|iä (-än, -äü;
-etäh)
megcsókol uk|ata (-kuan, -kua;
-atah), ukkail|la (-en, -ou; -lah)
megdarál jauh|uo (-on, -ou; -otah)
megdicsér kiit|tiä (-än, -täü; -etäh)
megdöf püstel|lä (-en, -öü; -läh),
püst|iä (-än, -äü; -etäh)
megdől kaldavu|o (-n, -u; -tah),
lagovu|o (-n, -u; -tah)
megdrágul kallistu|o (-n, -u; -tah)
megebédel murginoi|ja (-čen, -ččou;
-jah)
megedz karast|ua (-an, -au; -etah)
megedződik karastu|o (-n, -u; -tah)
megég pal|ua (-an, -au; -etah)
megéget polt|ua (-an, -au; -etah),
räkit|tiä (-än, -täü; -etäh),
žuard|ua (-an, -au; -etah)
megegyezés sobimu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
megegyezik so|bie (-vin, -biu; -vitah)
megéhezik nälgävü|ö (-n, -ü; -täh)
megelőz ennit|tiä (-än, -täü; -etäh)
megenged lask|ie (-en, -ou; -ietah)
megengedhetetlen luvat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
megépít sroji|e (-n, -u; -tah)
megérdemel sua|ha (-n, -u; -hah),
sua|ja (-n, -u; -hah/-jah)
megérik küpse|tä (-nen, -nöü; -täh),
küps|iä (-än, -äü; -etäh)
megérint kosket|tua (-an, -tau; -etah),
kosk|ie (-en, -ou; -ietah)
megérkezés tulemi|ne (-zen, -stu;
-zii), tulend|u (-an, -ua; -oi)
megérkezik tul|la (-en, -ou; -lah)
megerősít luj|ata (-uan, -uau; -atah),
lujend|ua (-an, -au; -etah)
megerősítés lujitand|u (-an, -ua; -oi),
lujittami|ne (-zen, -stu; -zii),
lujitu|s (-ksen, -stu; -ksii)
megerősödik luje|ta (-nen, -nou; -tah)
megérzés süväin||iän|i (-en, -dü; -ii)
megfagy jiä|düö (-vün, -düü;
-vütäh), külm|iä (-än, -äü; -etäh)
megfagyaszt külmät|tiä (-än, -täü;
-etäh)
megfájdul ki|vetä (-benen, -benöü;
-vetäh)
megfej lüps|iä (-än, -äü; -etäh)
megfeketedik muste|ta (-nen, -nou;
-tah)

megfékez
megfékez tormozi|e (-n, -u; -tah)
megfenyeget pöllät|ellä (-telen,
-telöü; -elläh), varait|tua (-an,
-tau; -etah)
megfenyít kurit|tua (-an, -tau; -etah),
nakaži|e (-n, -u; -tah)
megfésül su|gie (-vin, -giu; -vitah)
megfeszít kiinit|tiä (-än, -täü; -etäh),
venüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
megfigyel huom|ata (-uan, -uau;
-atah), tarkast|ua (-an, -au; -etah)
megfigyelés kaččomi|ne (-zen, -stu;
-zii)
megfizet palki|ta (-čen, -ččou; -tah)
megfog kuo|vata (-buan, -buau; vatah), ot|tua (-an, -tau; -etah),
pi|diä (-en, -däü; -etäh)
megfogyatkozik piene|tä (-nen, -nöü;
-täh), puole|ta (-nen, -nou; -tah)
megfojt tukehtut|tua (-an, -tau; -etah)
megfoltoz paik|ata (-kuan, -kuau;
-atah)
megfontol miet|tie (-in, -tiü; -itäh)
megfontolt ajatteli|i (-jan, -jua; -jii/
-joi), mietit|tü (-ün, -tüü; -tülöi)
megfordít kiän|diä (-nän, -däü;
-netäh)
megfordul kiän|düö (-nün, -düü;
-nütäh), punovu|o (-n, -u; -tah),
pun|uokseh (-ommos, -ohes;
-otahes), püöri|e (-n, -ü; -täh
megfőz keit|tiä (-än, -täü; -etäh),
šeimi|e (-n, -ü; -täh)
megfúj puhu|o (-n, -u; -tah)
megfullad lökästü|ö (-n, -ü; -täh),
ögläst|iäkseh (-ämmös, -ähes;
-etähes)
megfűszerez mavustel|la (-en, -ou;
-lah), mavust|ua (-an, -au; -etah)
meggazdagít rikastut|tua (-an, -tau;
-etah)
meggazdagodik bohat|tuo (-un, -tuu;
-utah)
meggondolatlan ajattelemat|oi
(-toman, -tomua; -tomii)
meggörbít lämmüt|tiä (-än, -täü;
-etäh)
meggörbül läm|büö (-mün, -büü;
-mü-täh)
meggörnyed gurbistel|lakseh
(-emmos, -ehes; -lahes)
meggyilkol surm|ata (-uan, -uau;
-atah), tap|pua (-an, -pau; -etah)
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meggyógyít lieč|čie (-in, -čiü; -itäh),
parandel|la (-en, -ou; -lah),
parand|ua (-an, -au; -etah)
meggyógyul lieč|čiekseh (-immös,
-čihes; -itähes), parandu|o (-n, -u;
-tah), para|ta (-nen, -nou; -tah),
tervehtü|ö (-n, -ü; -täh)
meggyökerezik juur|duo (-run, -duu;
-rutah)
meggyötört vaibunu|h (-on, -ttu; -zii)
meggyőzés uskotu|s (-ksen, -stu; -ksi)
meggyőződés mieli||kan|du (-nan,
-dua; -doi)
meggyőződik lujit|tuo (-un, -tuu;
-utah)
meggyújt sütüt|tiä (-än, -täü; -etäh),
virit|tiä (-än, -täü; -etäh)
meggyullad läimähtel|lä (-en, -öü;
-läh), läimäht|iäkseh (-ämmös,
-ähes; -etähes), süt|tüö (-ün, -tüü;
-ütäh)
meghajlás [üdvözlés] kumardu|s
(-ksen, -stu; -ksii)
meghajlik kumardu|o (-n, -u; -tah),
läm|büö (-mün, -büü; -mütäh)
meghajlít kal|lata (-duan, -duau;
-latah), lämmüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
meghajol kumardel|lakseh (-emmos,
-ehes; -lahes), kumard|uakseh
(-ammos, -ahes; -etahes)
meghal hävi|tä (-en, -eü; -täh),
kuol|ta (-en, -ou; -tah)
meghall kuul|ta (-en, -ou; -tah)
meghallgat kuun|nella (-delen,
-delou; -nellah)
meghallgatás kuundelu (-n, -u; -loi)
meghámoz kuorit|tua (-an, -tau;
-etah)
megharagít vihastut|tua (-an, -tau;
-etah)
megharagszik tabavu|o (-n, -u; -tah),
vihastu|o (-n, -u; -tah)
megharap pur|ta (-en, -ou; -tah)
meghat hellüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
meghatódik hel|düö (-lün, -düü;
-lütäh), liikahtu|o (-n, -u; -tah)
meghátrál müöstü|ö (-n, -ü; -täh)
megházasodik [férfi] na|ija (-in, -i;
-ijah)
meghívás kuč|ču (-un, -čuu; -čuloi)
meghízik lihavu|o (-n, -u; -tah)
meghódít val|lata (-duan, -duau;
-latah)

megkövetel
megígér uskald|ua (-an, -au; -etah)
megijed pöllästü|ö (-n, -ü; -täh)
megijeszt pöllät|tiä (-än, -täü; -etäh),
varait|ella (-telen, -telou; -ellah)
megint hsz müös, uvvessah
megirigyel kadehti|e (-n, -u; -tah)
megismétel toist|ua (-an, -au; -etah)
megismétlés toistami|ne (-zen, -stu;
-zii), toistand|u (-an, -ua; -oi),
toist|o (-on, -uo; -oloi)
megismétlődik toistu|o (-n, -u; -tah)
megítélés arvostu|s (-ksen, -stu; -ksii)
megízesít mavust|ua (-an, -au; -etah)
megjavít kohendel|la (-en, -ou; -lah),
kohend|ua (-an, -au; -etah),
korj|ata (-uan, -uau; -atah)
megjavítás kohendu|s (-ksen, -stu;
-ksii), korjuand|u (-an, -ua; -oi)
megjavul kohe|ta (-nen, -nou; -tah),
para|ta (-nen, -nou; -tah)
megjelenik ilmestü|ö (-n, -ü; -täh)
megjelöl merki|tä (-čen, -ččöü; -täh),
tiäht|ätä (-iän, -iäü; -ätäh)
megjobbít parandel|la (-en, -ou;
-lah), parand|ua (-an, -au; -etah)
megjósol arbail|la (-en, -ou; -lah),
ennust|ua (-an, -au; -etah)
megjutalmaz palki|ta (-čen, -ččou;
-tah)
megkegyelmez armaht|ua (-an, -au;
-etah)
megken voi|jella (-delen, -delou;
-jellah)
megkér paki|ta (-čen, -ččou; -tah)
megkérdez küzel|lä (-en, -öü; -läh),
küzü|ö (-n, -ü; -täh)
megkeresztel ristit|tiä (-än, -täü;
-etäh), valat|tua (-an, -tau; -etah)
megkeresztelkedik risti|ekseh
(-mmös, -hes; -tähes),
valat|tuakseh (-ammos, -tahes;
-etahes)
megkínál tari|ta (-čen, -ččou; -tah)
megkorhad lah|ota (-uon, -uou;
-otah)
megkönnyít kebjend|iä (-än, -äü;
-etäh)
megköszön kiit|tiä (-än, -täü; -etäh),
passiboi|ja (-čen, -ččou; -jah)
megköszörül silend|iä (-än, -äü; -etäh)
megköt si|duo (-von, -dou; -votah),
solmi|e (-n, -u; -tah)
megkövetel vua|die (-jin, -diu; -jitah)

megkülönböztet
megkülönböztet eroit|tua (-an, -tau;
-etah), süri|e (-n, -ü; -täh)
megkülönböztetés sürind|ü (-än, -iä;
-öi)
meglátogat tiijust|ua (-an, -au; -etah),
käv|vä (-ün, -üü; -väh)
meglazít vällend|iä (-än, -äü; -etäh)
meglazul välle|tä (-nen, -nöü; -täh)
meglep ovvostut|tua (-an, -tau; -etah)
meglepetés vuottamattomu|s (-on,
-ttu; -ksii)
meglepő ovvolli|ne (-zen, -stu; -zii)
meglepődés ovvostu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
meglepődik ovvostu|o (-n, -u; -tah)
meglocsol valel|la (-en, -ou; -lah)
meglök töük|ätä (-kiän, -kiäü; -ätäh),
ähk|ätä (-iän, -iäü; -ätäh)
megmagyaráz selvit|tiä (-än, -täü;
-etäh)
megmar 1. [rovar, kígyó] ńok|ata
(-kuan, -kuau; -atah); 2. [megharap] pur|ta (-en, -ou; -tah)
megmarás [harapás] purend|u (-an,
-ua; -oi)
megmelegít lämmit|tiä (-än, -täü;
-etäh)
megmenekül pellastu|o (-n, -u; -tah),
piä|stä (-zen, -zöü; -stäh), vältü|ö
(-n, -ü; -täh)
megmenekülés pellastumi|ne (-zen,
-stu; -zii)
megment pellast|ua (-an, -au; -etah),
piäst|iä (-än, -äü; -etäh)
megmér mit|ata (-tuan, -tuau; -atah),
miär|ätä (-iän, -iäü; -ätäh),
vies|ata (-suan, -suau; -atah)
megmérés miäriämi|ne (-zen, -stü;
-zii), miäriänd|ü (-än, -iä-; -öi)
megmond san|uo (-on, -ou; -otah)
megmos pe|stä (-zen, -zöü; -stäh),
pezet|tiä (-än, -täü; -etäh)
megmosakszik pe|stäkseh
(-zemmös, -zehes; -stähes),
pezevü|ö (-n, -ü; -täh)
megmosdik pe|stäkseh (-zemmös,
-zehes; -stähes), pezevü|ö (-n, -ü;
-täh)
megmozdít eist|iä (-än, -äü; -etäh),
lekahut|tua (-an, -tau; -etah),
lekut|ella (-telen, -telou; -ellah),
lekut|tua (-an, -tau; -etah),
siir|diä (-rän, -däü; -retäh)
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megmozdul liikaht|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes), siir|düö (-rün, -düü;
-rütäh)
megmozgat liikahut|tua (-an, -tau;
-etah), liikut|ella (-telen, -telou;
-ellah), liikut|tua (-an, -tau; -etah)
megmutat ozut|tua (-an, -tau; -etah),
viit|ata (-tuan, -tuau; -atah)
megműt leik|ata (-kuan, -kuau; -atah)
megnagyobbít suurend|ua (-an, -au;
-etah)
megnagyobbodik suure|ta (-nen,
-nou; -tah)
megnedvesít livot|tua (-an, -tau;
-etah)
megnémul vaikastu|o (-n, -u; -tah)
megnéz kač|čuo (-on, -čou; -otah),
kač|ella (-čelen, -čelou; -ellah),
kačahtel|la (-en, -ou; -lah),
silmäil|lä (-en, -öü; -läh)
megnő kazv|ua (-an, -au; -etah),
liže|tä (-nen, -nöü; -täh)
megnősül na|ija (-in, -i; -ijah)
megnövekszik ližävü|ö (-n, -ü; -täh)
megnövel suurend|ua (-an, -au; -etah)
megnyer [sport, játék] voit|tua (-an,
-tau; -etah)
megnyugszik rauhoit|tuo (-un, -tuu;
-utah), vagavu|o (-n, -u; -tah)
megnyugtat rauhoit|ella (-telen,
-telou; -ellah), rauhoit|tua (-an,
-tau; -etah), vagavut|tua (-an,
-tau; -etah)
megnyúz deri|e (-n, -ü; -täh),
nül|gie (-len, -göü; -gietäh)
megokol perustel|la (-en, -ou; -lah)
megoldás laskemi|ne (-zen, -stu;
-zii), laskend|u (-an, -ua; -oi)
megolvaszt juot|tua (-an, -tau; -etah),
sulat|tua (-an, -tau; -etah)
megoperál leik|ata (-kuan, -kuau;
-atah)
megöl surm|ata (-uan, -uau; -atah),
tap|pua (-an, -pau; -etah)
megölel se|vätä (-büän, -büäü;
-vätäh)
megöntöz valel|la (-en, -ou; -lah)
megöregít vahnend|ua (-an, -au;
-etah)
megöregszik vahna|ta (-nen, -nou;
-tah), vahne|ta (-nen, -nou; -tah)
megőriz säilüt|tiä (-än, -täü; -etäh),
siäst|iä (-än, -äü; -etäh)

megsebesít
megörököl peri|e (-n, -ü; -täh)
megőröl jauh|uo (-on, -ou; -otah)
megörvendeztet ihaskoit|tua (-an,
-tau; -etah)
megőrzés säilütü|s (-ksen, -stü; -ksii)
megparancsol käsk|ie (-en, -öü;
-ietäh)
megpatkol ravvoit|tua (-an, -tau;
-etah)
megpuhít pehmend|iä (-än, -äü;
-etäh)
megrág grizi|e (-n, -ü; -täh), jürzi|e
(-n, -ü; -täh), näčüt|tiä (-än, -täü;
-etäh), puret|ella (-telen, -telou;
-ellah)
megragad kuo|vata (-buan, -buau;
-vatah), ot|tuakseh (-ammos,
-tahes; -etahes)
megrágalmaz hö|üdiä (-vvän, -üdäü;
-vvetäh), navedi|e (-n, -u; -tah)
megrak laďď|ata (-uan, -uau; -atah),
nak|ata (-kuan, -kuau; -atah)
megreformál uvvist|ua (-an, -au;
-etah)
megrémít pöllät|tiä (-än, -täü; -etäh)
megrémül pöllästü|ö (-n, -ü; -täh)
megrendel luajitut|tua (-an, -tau;
-etah), zakaži|e (-n, -u; -tah)
megrendelés zakuaz|u (-an, -ua; -oi)
megró moit|tie (-in, -tiu; -itah)
megrohamoz valloit|tua (-an, -tau;
-etah)
megromlik pahe|ta (-nen, -nou; -tah)
megrongálódik rik|kuokseh
(-ommos, -kohes; -otahes)
megrostál žiitoi|ja (-čen, -ččou; -jah)
megrothad hap|ata (-panen, -panou;
-atah)
megrovás moit|e (-tien, -ettu;
-tieloi), moitind|u (-an, -ua; -oi)
megrozsdásodik ruostu|o (-n, -u; -tah)
megrövidít lühend|iä (-än, -äü; -etäh)
megrövidül lühe|tä (-nen, -nöü; -täh)
megsajnál žiälöi|jä (-čen, -ččöü;
-jäh)
megsárgul kellistü|ö (-n, -ü; -täh)
megsavanyít muijot|tua (-an, -tau;
-etah), suol|ata (-uan, -uau; -atah)
megsavanyodik hap|ata (-panen,
-panou; -atah), mui|jota (-gonen,
-gonou; -jotah)
megsebesít ruani|ta (-čen, -ččou;
-tah)

megsért
megsért [megbánt] abei|ja (-čen,
-ččou; -jah), abevoi|ja (-čen, -ččou;
-jah)
megsértődik abevu|o (-n, -u; -tah)
megsimogat silit|tiä (-än, -täü; -etäh)
megsötétedik pime|tä (-nen, -nöü;
-täh)
megsúg šupet|tua (-an, -tau; -etah)
megsüketít kuurnistut|tua (-an, -tau;
-etah)
megsüketül kuurnistu|o (-n, -u; -tah)
megsül pastu|o (-n, -u; -tah),
žuari|ekseh (-mmos, -hes; -tahes),
žuarivu|o (-n, -u; -tah)
megsűrűsödik tihe|tä (-nen, -nöü; -täh)
megsüt žuari|e (-n, -u; -tah)
megszabadít piäst|iä (-än, -äü; -etäh)
megszabadul piä|stä (-zen, -zöü;
-stäh)
megszagol ńuust|ua (-an, -au; -etah)
megszakad rikkovu|o (-n, -u; -tah)
megszakít keskevüt|tiä (-än, -täü;
-etäh)
megszámol lu|gie (-ven, -gou;
-gietah)
megszárad kuiv|ua (-an, -au; -etah)
megszárít kuivail|la (-en, -ou; -lah),
kuiv|ata (-uan, -uau; -atah)
megszelidít vagavut|tua (-an, -tau;
-etah)
megszelidül vagavu|o (-n, -u; -tah)
megszépít čomend|ua (-an, -au;
-etah), kaunist|ua (-an, -au; -etah)
megszépül čome|ta (-nen, -nou; -tah),
kaunistu|o (-n, -u; -tah)
megszervez tüönüt|tiä (-än, -täü;
-etäh)
megszervezés ohjav|o (-on, -uo;
-oloi), ohjuami|ne (-zen, -stu; -zii),
ohjuand|u (-an, -ua; -oi)
megszilárdít lujend|ua (-an, -au;
-etah)
megszilárdul luje|ta (-nen, -nou;
-tah)
megszitál žiitoi|ja (-čen, -ččou; -jah)
megszokik kiin|düö (-nün, -düü;
-nütäh)
megszólal virk|ua (-an, -au; -etäh)
megszólítás kučundu||san|a (-an, -ua;
-oi)
megszoptat imet|tiä (-än, -täü; -etäh)
megszoroz ker|rata (-duan, -duau;
-ratah)
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megszökik pa|jeta (-genen, -genou;
-jetah)
megszúr 1. čök|kie (-in, -kiü; -itäh),
oz|ata (-uan, -uau; -atah); 2.
[rovar] ńok|ata (-kuan, -kuau;
-atah), püstel|lä (-en, -öü; -läh),
püst|iä (-än, -äü; -e-täh)
megszuvasodik hap|ata (-panen,
-panou; -atah)
megszűr filtrui|ja (-čen, -ččou; -jah)
megtagad kieldävü|ö (-n, -ü; -täh),
perävü|ö (-n, -ü; -täh),
puč|čiekseh (-immos, -čihes;
-itahes)
megtakarítás siästävü|s (-ön, -ttü;
-ksii)
megtalál lö|üdiä (-vvän, -üdäü;
-vvetäh/-ütäh)
megtámaszkodik noj|ata (-uan, -uau;
-atah), nojavu|o (-n, -u; -tah)
megtanít opast|ua (-an, -au; -etah)
megtanul opastu|o (-n, -u; -tah)
megtart 1. [súlyt] kest|iä (-än, -äü;
-etäh); 2. [szabályt] no|udua (-vvan,
-udau; -vvetah)
megtaszít töük|ätä (-kiän, -kiäü; -ätäh)
megtekint silmäil|lä (-en, -öü; -läh)
megtelik täüt|tüö (-ün, -tüü; -ütäh)
megteremt lu|vva (-on, -ou; -vvah)
megtermel pü|üdiä (-vvän, -üdäü;
-vvetäh)
megtilt kiel|diä (-län, -däü; -letäh)
megtisztít kabrast|ua (-an, -au; -etah),
puhk|ata (-uan, -uau; -atah),
puhtast|ua (-an, -au; -etah)
megtisztul puhtastu|o (-n, -u; -tah)
megtölt täüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
megtöröl pühki|e (-n, -ü; -täh)
megtörülközik pühki|ekseh (-mmös,
-hes; -tähes)
megtudakol tiijustel|la (-en, -ou;
-lah)
megújít uvvist|ua (-an, -au; -etah)
megújítás uvvistamine (-zen, -stu;
-zii), uvvistand|u (-an, -ua; -oi),
uvvistu|s (-ksen, -stu; -ksii)
megun nadoji|e (-n, -u; -tah),
terstavu|o (-n, -u; -tah)
megünnepel kunnivoi|ja (-čen, -ččou;
-jah)
megürül tühje|tä (-nen, -nöü; -täh)
megüt išk|ie (-en, -öü; -ietäh),
kohl|ata (-uan, -uau; -atah),

megver
mäčkähüt|tiä (-än, -täü; -etäh),
mäčk|ätä (-iän, -iäü; -ätäh),
satat|tua (-an, -tau; -etah)
megvádol viärit|tiä (-än, -täü; -etäh)
megvakar kubait|tua (-an, -tau;
-etah), kupet|tua (-an, -tau; -etah),
künǯi|e (-n, -ü; -täh), rii|buo (-von,
-bou; -votah)
megvakít sovend|ua (-an, -au; -etah)
megvakul so|veta (-genen, -genou;
-vetah)
megválaszt valli|ta (-čen, -ččou; -tah)
megválasztás valliččemi|ne (-zen,
-stu; -zii), valličend|u (-an, -ua;
-oi), valliču|s (-ksen, -stu; -ksii)
megvalósít todevut|tua (-an, -tau;
-etah), tovend|ua (-an, -au; -etah)
megvalósítás todevuttami|me (-zen,
-stu; -zii), tovendami|ne (-zen, -stu;
-zii), tovendand|u (-an, -ua; -oi)
megvalósítható todevu|i (-jan, -jua;
-jii/-joi)
megvalósul todevu|o (-n, -u; -tah)
megvalósulás todevund|u (-an, -ua;
-oi)
megváltozás muuto|s (-ksen, -stu;
-ksii)
megváltozik muut|tuo (-un, -tuu;
-utah), vaiht|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes), vaihtu|o (-n, -u; -tah)
megváltoztat muut|ella (-telen,
-telou; -ellah), muut|tua (-an,
-tau; -etah), vaihtel|la (-en, -ou;
-lah), vaiht|ua (-an, -au; -etah),
vaiht|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes)
megváltoztatás muutand|u (-an, -ua;
-oi), muuto|s (-ksen, -stu; -ksii),
muuttami|ne (-zen, -stu; -zii)
megvarr ombelut|tua (-an, -tau;
-etah), om|mella (-belen, -belou;
-mellah)
megvásárol ost|ua (-an, -au; -etah)
megvéd puolist|ua (-an, -au; -etah),
suoj|ata (-uan, -uau; -jatah)
megvendégel gostit|tua (-an, -tau;
-etah)
megvendégelés gostittami|ne (-zen,
-stu; -zii), tariččemi|ne (-zen, -stu;
-zii), taričend|u (-an, -ua; -oi)
megver išk|ie (-en, -öü; -ietäh),
kohl|ata (-uan, -uau; -atah),
lü|vvä (-ön, -öü; -vväh)

megvesz
megvesz ost|ua (-an, -au; -etah)
megvet paheksi|e (-n, -u; -tah),
peng|uo (-on, -ou; -otah)
megvetés pengomi|ne (-zen, -stu;
-zii), pengond|u (-an, -ua; -oi)
megvigasztal urostel|la (-en, -ou;
-lah), urost|ua (-an, -au; -etah)
megvigasztalódik urostu|o (-n, -u;
-tah)
megvitatás mielien||vaiht|o (-on, -uo;
-oloi)
megvizsgál koit|ella (-telen, -telou;
-ellah), opit|ella (-telen, -telou;
-ellah)
megvizsgálás koittelu (-n, -u; -loi)
megzöldül vihandoi|ja (-čen, -ččou;
-jah), vihoit|tua (-an, -tau; -etah)
megy men|nä (-en, -öü; -näh)
meggy viišńu||marj|u (-an, -ua; -oi)
meggyfa viišńu||puu (-n, -du; -loi)
méh [rovar] kimaleh (-en, -tu; -ii),
mehilä|ine (-zen, -stü; -zii)
méhész mehiläs||hoida|i (-jan, -jua;
-jii/-joi)
meleg lämm|in (-än, -iä; -ii)
melegedik läm|mitä (-bien, -bieü;
-mitäh)
melegít lämmit|tiä (-än, -täü; -etäh)
melegszik räkit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh)
mell 1. rin|du (-nan, -dua; -doi),
rün|näs (-dähän, -ästü; -dähii); 2.
[női] nänni (-n, -i; -löi)
mellé ohi, pieleh (+ gen), siiriči
(+ iness), rinnale, tüveh (+ gen)
mellett korvas (+ gen), luo (+ gen),
pieles (+ gen), rinnal (+ gen),
siiriči (+ iness), tüves (+ gen),
vieres (+ gen)
mellette ohi, rinnal
mellkas rin|du (-nan, -dua; -doi),
rün|näs (-dähän, -ästü; -dähii)
mély süv|ä (-än, -iä; -ii)
mely(ik) kud|ai (-uan, -uadu;
-ualoi), mittu|ine (-zen, -stu; -zii)
mélység süvü|s (-ön, -ttü; -zii)
menekül pa|jeta (-genen, -genou;
-jetah)
menekülés pa|go (-von, -guo;
-goloi)
menekült pagola|ine (-zen, -stu;
-zii), pajennu|h (-on, -ttu; -zii)
menetelés kävelü (-n, -ü; -löi),
pohod|u (-an, -ua; -oi)
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menetjegy lip|pu (-un, -puu;
-puloi)
menhely suoju||paik|ku (-an, -kua;
-koi)
ment pellast|ua (-an, -au; -etah)
mentén müödäh (+ gen), pitkin
(+ part), üliči (+ gen)
mentés pellastami|ne (-zen, -stu; -zii),
pellastu|s (-ksen, -stu; -ksii)
meny nevesk|ü (-än, -iä; -öi)
menyasszony andila|s (-han, -stu;
-hii)
menyét lumik|ko (-on, -kuo; -koloi)
menny taiva|s (-han, -stu; -hii)
mennybemenetel taivahah||nouzu
(-n, -u; -loi)
mennybolt taivahan||kan|zi (-nen,
-tu; -zii)
mennydörgés jumalan||jürü (-n, -ü;
-löi), jürü (-n, -ü; -löi)
mennyei taivahalli|ne (-zen, -stu; -zii)
mennyezet la|gi (-in, -gie; -giloi)
mennyi äijügo, äijängo
mennyiség lugu||miärü (-n, -ü; -löi)
mer I [van bátorsága hozzá]
rohke|ta (-nen, -nou; -tah),
ruohti|e (-n, -u; -tah)
mer II [vesz a folyadékból]
ammuld|ua (-an, -au; -etah)
mér mit|ata (-tuan, -tuau; -atah),
miär|ätä (-iän, -iäü; -ätäh),
vies|ata (-suan, -suau; -atah)
meredek jürk|ü (-än, -iä; -ii)
méreg jua|du (-vun, -duu; -duloi),
mürkü (-n, -ü; -löi)
mérés miäriämi|ne (-zen, -stü; -zii),
miäriänd|ü (-än, -iä-; -öi)
merész julg|ei (-ien, -iedu; -ieloi),
rohk|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
merészség rohkevu|s (-on, -ttu; -ksii)
méret miär|ü (-än, -iä; -ii), suuru|s
(-on, -ttu; -zii)
mérges viha|ine (-zen, -stu; -zii),
vihaž|u (-an, -ua; -oi)
mérgesít äräit|tiä (-än, -täü; -etäh)
mérgező mürkük|äs (-kähän, -ästü;
-kähii), mürkülli|ne (-zen, -stü; -zii)
mérleg vies|at (-soin, -soi, plur)
mérlegel vies|ata (-suan, -suau;
-atah)
mérnök inženier|u (-an, -ua; -oi)
mérőeszköz mittari (-n, -i; -loi),
miärät|in (-timen, -indü; -timmii)

milliárd
merre kunne
mértan geometri|i (-en, -edu; -eloi)
mérték miär|ü (-än, -iä; -ii)
mértékegység miär|ü (-än, -iä; -ii)
mese suarn|u (-an, -ua; -oi)
mesebeli suarnalli|ne (-zen, -stu;
-zii)
mesés suarnalli|ne (-zen, -stu; -zii)
mester kädev|ü (-än, -iä; -ii),
muasteri (-n, -i; -loi)
mész izvjosk|u (-an, -ua; -oi)
messze loitoči, loitton
messzi mn loitto|ine (-zen, -stu; -zii)
messzire loitokse, loitos,
loittonsah
metélt(tészta) lapš|u (-an, -ua; -oi)
meteorit meteoriit|tu (-an, -tua; -toi)
meteorológia meteorolougi|i (-en,
-edu; -eloi)
meteorológiai meteorolougi|ne (-zen,
-stu; -zii), siä||tiijolli|ne (-zen, -stu;
-zii)
meteorológus meteoroloug|u (-an,
-ua; -oi), siä||tiedoili|i (-jan, -jua;
-jii/-joi)
méter metri (-n, -i; -löi)
metró metr|o (-on, -uo; -oloi)
metropolita mitropoliit|tu (-an, -tua;
-toi)
metsz salv|ua (-an, -au; -etah)
mez maik|ku (-an, -kua; -koi)
méz mezi (mien, mettü; mezii)
mezítlábas kengät|öi (-tömän,
-tömiä; -tömii), paľľas||jal|gu
(-lan, -gua; -goi)
mező niit|tü (-ün, -tüü; -tülöi),
pel|do (-lon, -duo; -doloi)
mezőgazdaság muan||rua|do (-von,
-duo; -doloi)
meztelen paľľa|s (-han, -stu; -hii)
mi I [plur 1. személy] müö
(meijän, meidü, plur)
mi II [kérdő nm] mi (min, midä)
miatt tähte (+ gen)
miénk meijän
miért mikse, miksebo, mindäh,
mindähbo
miként milleh
mikor konzu
miközben kuni
mikroszkóp mikroskoup|pu (-an,
-pua; -poi)
milliárd miľľard|u (-an, -ua; -oi)

milliméter
milliméter milli||metri (-n, -i; -löi)
millió miľľon (-an, -ua; -oi)
mily(en) kui, kuibo, milleh, mittu|ine
(-zen, -stu; -zii), mit|us (-tuon,
-uttu; -tuzii)
mindazonáltal ühtelläh
mindegyik jogahi|ne (-zen, -stu;
-zii), joga (rtlan)
minden jogahi|ne (-zen, -stu; -zii),
joga (rtlan), kai (-ken, -kkie; -kkii)
mindenféle kaiken||jüttü|ine (-zen,
-stü; -zii)
mindenhol kaikkiel
mindenhová kaikkiele
mindenképp(en) kaikelleh,
kaikin||puolin
mindenki kai (-ken, -kkie; -kkii)
mindennapi joga||päivä|ine (-zen,
-stü; -zii), tavalli|ne (-zen, -stu; -zii)
mindenoldalú kaiken||puoli|ne (-zen,
-stu; -zii)
mindenütt kaikkiel
mindenüvé kaikkiele
mindezideig tässäh
mindig aiven
mindkettő molemb|at (-ien, -ii, plur),
mollei
mindösszesen kaikkiedah
minimális kaikkii||pieni|n (-män,
-miä; -mii), kaikkii||vähi|n (-män,
-miä; -mii), minimuali|ne (-zen,
-stu; -zii)
minimum I fn minimum (-an, -ua;
-oi)
minimum II hsz vähimilleh
miniszter ministr|u (-an, -ua; -oi)
miniszterelnök piä||ministr|u (-an,
-ua; -oi)
minisztérium ministersv|u (-an, -ua;
-oi)
minőség lua|du (-vun, -duu; -duloi)
minta kirj|u (-an, -ua; -oi)
mintegy läs
mínusz miinus (-an, -sua; -soi)
mínuszjel [számtan]
vähendüs||merki (-n, -i; -löi)
mise liturgii||sluužb|u (-an, -ua; -ii)
mitológia mifolougi|i (-en, -edu;
-eloi)
mocsár suo (-n, -du, -loi)
mocsaras heteik|kö (-ön, -küö;
-kölöi), lemik|äs (-kähän, -ästü;
-kähii)
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mocskos ligahi|ne (-zen, -stu; -zii),
reduhi|ne (-zen, -stu; -zii),
revuk|as (-kahan, -astu; -kahii)
modern modern|u (-an, -ua; -oi)
módosít muut|ella (-telen, -telou;
-ellah), muut|tua (-an, -tau; -etah)
módosítás muutand|u (-an, -ua; -oi),
muuto|s (-ksen, -stu; -ksii),
muuttami|ne (-zen, -stu; -zii)
módosítható muutettav|u (-an, -ua;
-ii), taivutettav|u (-an, -ua; -ii)
módosul muut|tuo (-un, -tuu; -utah)
módosulás muuto|s (-ksen, -stu;
-ksii), muuttumi|ne (-zen, -stu;
-zii), muutun-d|u (-an, -ua; -oi)
módszertan kein|o (-on, -uo; -oloi)
mogorva uumak|ko (-on, -kuo;
-koloi)
moha sammal (-en, -du; -ii)
mohó ahna|s (-han, -stu; -hii)
mókamester iloniek|ku (-an, -kua;
-koi)
mókus orav|u (-an, -ua; -oi)
moldáv moldaus|u (-an, -ua; -oi)
molnár melliččüniek|ku (-an, -kua;
-koi)
mond san|uo (-on, -ou; -otah)
monda starin (-an, -ua; -oi)
mongol mongoul|u (-an, -ua; -oi)
monológ monoloug|u (-an, -ua; -oi),
ühten||pagin (-an, -ua; -oi)
morál moruali (-n, -i; -loi)
morális morualli|ne (-zen, -stu; -zii)
mordvin mordvala|ine (-zen, -stu;
-zii), mordvan (rtlan)
morgás ärineh (-en, -tü; -ii)
mormog burbet|tua (-an, -tau; -etah)
morog äri|stä (-zen, -zöü; -stäh)
morzsa muru (-n, -u; -loi)
mos pe|stä (-zen, -zöü; -stäh),
pezet|tiä (-än, -täü; -etäh)
mosakodás pezemi|ne (-zen, -stü;
-zii), pezend|ü (-än, -iä; -öi),
pezevümi|ne (-zen, -stü; -zii),
pezevünd|ü (-än, -iä; -öi)
mosakszik pe|stäkseh (-zemmös,
-zehes; -stähes), pezevü|ö (-n, -ü;
-täh)
mosás [ruháé] sobien||pez|o (-on,
-uo; -oloi)
mosdás pezemi|ne (-zen, -stü; -zii),
pezend|ü (-än, -iä; -öi),
pezevünd|ü (-än, -iä; -öi)

mulatságos
mosdik pe|stäkseh (-zemmös,
-zehes; -stähes), pezevü|ö (-n,
-ü; -täh)
mosoly muhahtu|s (-ksen, -stu; -ksii)
mosolygós muhizi|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
mosolyog muheloit|tua (-an, -tau;
-etah), muhi|sta (-zen, -zou; -stah)
mosónő pezi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
most nügöi
mostanáig tässäh
mostani nügö|ine (-zen, -stü; -zii)
mostohaapa tuatindam (-an, -ua; -ii)
motor motor (-an, -ua; -oi)
motorkerékpár moto||sikl|u (-an,
-ua; -oi)
mozdít lekahut|tua (-an, -tau; -etah),
lekut|ella (-telen, -telou; -ellah),
lekut|tua (-an, -tau; -etah),
liikahut|tua (-an, -tau; -etah),
liikut|ella (-telen, -telou; -ellah),
liikut|tua (-an, -tau; -etah)
mozdony lokomotiiv|u (-an, -ua; -oi)
mozdonyvezető junan||aja|i (-jan,
-jua; -jii/-joi)
mozdul liikaht|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes)
mozdulatlanul liikkumattah
mozgás liik|eh (-kehen; -ehtü;
-kehii), liikkumi|ne (-zen, -stu;
-zii), liikund|u (-an, -ua; -oi)
mozgat eistel|lä (-en, -öü; -läh),
lekahut|tua (-an, -tau; -etah),
lekut|ella (-telen, -telou; -ellah),
lekut|tua (-an, -tau; -etah),
liikahut|tua (-an, -tau; -etah),
liikut|ella (-telen, -telou; -ellah),
liikut|tua (-an, -tau; -etah)
mozgólépcső eskaluator (-an, -ua;
-oi), liugu||pordah|at (-ien, -ii, plur)
mozi kin|o (-on, -uo; -oloi)
mozog lekaht|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes), liikaht|uakseh
(-ammos, -ahes; -etahes), liik|kuo
(-un, -kuu; -utah)
mögé tuakse (+ gen)
mögött tagan (+ gen), tagua (+ gen),
tuan (+ gen)
mulat iloit|tuo (-un, -tuu; -utah),
vesseldü|ö (-n, -ü; -täh)
mulatságos kummak|as (-kahan,
-astu; -kahii), nagrettav|u (-an,
-ua; -ii)

mulattat
mulattat iloit|ella (-telen, -telou;
-ellah), vesselüt|tiä (-än, -täü;
-etäh)
múlt ollu|h (-on, -ttu; -zii)
munka rua|do (-von, -duo; -doloi)
munkabér ruado||palk|u (-an, -ua;
-oi)
munkaeszköz ruado||bruj|a (-an, -ua;
-ii), ruado||koneh (-en, -tu; -ii),
ruado||vehkeh (-en, -tü; -ii)
munkahely paik|ku (-an, -kua; -koi)
munkaképes ruado||kügü|ine (-zen,
-stü; -zii)
munkálkodik rua|dua (-n, -dau; -tah)
munkanap ruado||päiv|ü (-än, -iä; -ii)
munkanélküli ruavot|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
munkaruha ruado||so|ba (-van, -bua;
-bii)
munkás ruada|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
munkatárs ruado||vell|i (-en, -ie;
-ii/-ilöi), ühtes||ruada|i (-jan, -jua;
-jii/-joi)
munkavállalás ruado||paik|ku (-an,
-kua; -koi)
musical m’uzikl|u (-an, -ua; -oi)
muslica mägär (-än, -iä; -öi),
möǯö|i (-in, -idü; -löi), muhi (-n,
-i; -loi), tihi (-n, -i; -löi)
mustár gorčis|u (-an, -ua; -oi)
mutat ozut|tua (-an, -tau; -etah)
mutatkozik ozut|tuakseh (-ammos,
-tahes; -etahes)
mutató fn viit|eh (-tehen, -ehtü;
-tehii)
múzeum muz|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
muzsika muuzik|ku (-an, -kua; -koi)
muzsikus soitta|i (-jan, -jua; -jii/-joi),
muzikant|u (-an, -ua; -oi)
mű tevo|s (-ksen, -stu; -ksii)
műfaj laji (-n, -i; -loi)
műhely atelee (-n, -du; -loi),
mastersko|i (-in, -idu; -loi)
műkorcsolyázó taido||luisteli|i (-jan,
-jua; -jii/-joi)
működés käünd|ü (-än, -iä; -öi)
műszaki tehnielli|ne (-zen, -stü; -zii)
műszer vehkeh (-en, -tü; -ii)
műszerész mehuaniek|ku (-an, -kua;
-koi)
műt leik|ata (-kuan, -kuau; -atah)
műtét leikkavu|s (-ksen, -stu; -ksii),
operati|i (-en, -edu; -eloi)
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művelet [matematikai] lasku||ta|ba
(-van, -bua; -boi)
művelt kirjuniek|ku (-an, -kua; -koi),
opastunnu|h (-on, -ttu; -zii)
műveltség opastunnužu|s (-on, -ttu;
-zii)
művész artist|u (-an, -ua; -oi),
taidoili|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
művészet tai|do (-jon, -duo; -doloi)

N
nád kažľ|u (-an, -ua; -oi), korteh
(-en, -tu; -ii)
nadrág štani|t (-loin, -loi, plur)
nagy suur|i (-en, -du, -ii)
nagyanya buab|o (-an, -ua; -oloi)
nagyapa dieďo|i (-in, -idu; -loi),
starik|ku (-an, -kua; -koi)
nagybácsi diäd|ö (-än, -iä; -ölöi)
nagybáty diäd|ö (-än, -iä; -ölöi)
nagyító fn suurendus||sťokl|u (-an,
-ua; -ii), linz|u (-an, -ua; -oi)
nagykabát paľt|o (-on, -uo; -oloi)
nagykövet posl|u (-an, -ua; -oi)
nagykövetség posoľstv|u (-an, -ua;
-oi)
nagynéni ťout|a (-an, -ua; -ii)
nagyobb suuremb|i (-an, -ua; -ii)
nagyobbít suurend|ua (-an, -au; -etah)
nagyon ülen
nagyság suuru|s (-on, -ttu; -zii)
nagyujj [kéz] peigal|o (-on, -uo;
-oloi)
nap I [égi jelenség] päiv|ü (-än, -iä;
-ii), päivä|ine (-zen, -stü; -zii)
Nap II [csillagunk] Päiv|ü (-än, -iä;
-ii), Päivä|ine (-zen, -stü; -zii)
nap III [idő] päiv|ü (-än, -iä; -ii)
napernyő päiväzen||suoju|s (-ksen,
-stu; -ksii)
napfény päivü||past|o (-on, -uo; -oloi),
päiväzen||past|o (-on, -uo; -oloi)
napkelte päivän||nouzu (-n, -u; -loi)
napközben päiväl
naplemente päivän||lasku (-n, -u;
-loi)
napló päivü||kirj|u (-an, -ua; -oi)
naplopó patišk|o (-on, -uo; -oloi)
napnyugta päivän||lasku (-n, -u; -loi)
napozik päivit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh)
nappal päiväl

nehézség
nappali mn päivälli|ne (-zen, -stü; -zii)
napraforgó päiväzen||kuk|ku (-an,
-kua; -kii)
napsütés päivü||past|o (-on, -uo;
-oloi), päiväzen||past|o (-on, -uo;
-oloi)
naptár kalenduar|u (-an, -ua; -oi)
narancs apeľsiin|u (-an, -ua; -oi)
narancssárga oranževo|i (-in, -idu;
-loi)
nárcisz narsis|su (-an, -sua; -soi)
nátha čiär|ü (-än, -iä; -ii),
piäčak|ku (-an, -kua; -koi)
nedv kost|e (-ien, -ettu; -ieloi), meh|i
(-en, -tü; -ii), mehu (-n, -u; -loi),
nest|e (-ien, -ettü; -ielöi)
nedves kost|ei (-ien, -iedu; -ieloi),
nezev|ü (-än, -iä; -ii)
nedvesít livot|tua (-an, -tau; -etah)
nedvesség kostevu|s (-on, -ttu; -ksii),
mehevü|s (ön, -ttü; -ksii),
nezevü|s (-ön, -ttü; -ksii)
negatív negatiivi|ne (-zen, -stu; -zii)
négy nell|i (-än, -iä; -ii)
negyed I fn [településrész] linnan||nellik|kö (-ön, -küö; -kölöi)
negyed II szn nellände|s (-ksen, -stü;
-ksii)
negyeddöntő nelländes||väli||kiž|a
(-an, -ua; -oi)
negyedév vuozi||nellände|s (-ksen,
-stü; -ksii)
negyedik nellä|s (-nden, -ttü; -nzii)
négyen nelläi, nelläi||keski
négyes nell|i (-än, -iä; -ii)
négyesben nelläi, nelläi||keski
négyszáz nell|i||sadua (-än||suan,
-iä||sadua; -ii||sadoi)
négyszemközt kaksi||kahtel
négyszer nellästi
negyven nell|i||kümmen (-än||-en, -iä||
-dü; -ii||-ii)
negyvenedik nellä|s||kümmen|es
(-nden||-den, -ttü||-ettü; -nzii||-zii)
négyzet [mértan] kvadruat|tu (-an,
-tua; -toi), nellik|kö (-ön, -küö;
-kölöi)
néha harvazeh, toiči
nehéz [átv] vaig|ei (-ien, -iedu;
-ieloi)
nehezék pain|o (-on, -uo; -oloi),
tak|ku (-an, -kua; -koi)
nehézség vaigevu|s (-ksen, -stu; -ksii)

nej
nej ak|ku (-an, -kua; -koi), muč|oi
(-oin, -čoidu; -čoloi)
nekifog tartu|o (-n, -u; -tah)
nekifutás libumi|ne (-zen, -stu; -zii),
livund|u (-an, -ua; -oi)
nekilát tartu|o (-n, -u; -tah)
nekitámaszkodik noj|ata (-uan, -uau;
-atah), nojavu|o (-n, -u; -tah)
nekiütközik per|guakseh (-rammos,
-gahes; -retähes), ähkäht|iäkseh
(-ämmös, -ähes; -etähes)
nekiütődik per|guakseh (-rammos,
-gahes; -retähes)
nekrológ musto||san|at (-oin, -oi)
nektár nektuar|u (-an, -ua; -oi)
nélkül ilmai (+part), vajai (+part)
nélkülözhetetlen nepremenno|i (-in,
-idu; -loi)
nem I fn su|gu (-vun, -guu; -guloi)
nem II msz ei
néma kielet|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii)
német germuanien (rtlan), nems|u
(-an, -ua; -oi)
Németország Germuani|i (-en, -edu)
nemzedék sugu||polv|i (-en, -ie; -ii/
-iloi), heimolaz|et (-ien, -ii, plur)
nemzet kanzu||kun|du (-nan, -dua;
-dii), rahvas||kun|du (-nan, -dua;
-dii)
nemzeti kanzalli|ne (-zen, -stu; -zii)
nemzetiség [hovatartozás]
kanzalližu|s (-on, -ttu; -ksii)
nemzetiségi kanzalli|ne (-zen, -stu;
-zii)
nemzetközi internasionali|ne (-zen,
-stu; -zii), rahvahien||keski|ne (-zen,
-stü; -zii), rahvahien||väli|ne (-zen,
-stü; -zii)
nemzetség su|gu (-vun, -guu;
-guloi), kanz|u (-an, -ua; -oi)
néni ťout|a (-an, -ua; -ii)
nénj čiǯi (-n, -i; -löi)
nép rahva|s (-han, -stu; -hii)
népes rahvahak|as (-kahan, -astu;
-kahii)
népesség eläj|ät (-ien, -ii, plur)
népi rahvahalli|ne (-zen, -stu; -zii),
rahvahan (rtlan)
népszámlálás rahvahan||luguh||pan|o (-on, -uo; -oloi)
név nim|i (-en, -ie; -ii/-ilöi)
nevel kazvat|tua (-an, -tau; -etah)
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nevelés kazvatu|s (-ksen, -stu; -ksii)
nevelő kazvatta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
neves mainehik|as (-kahan, -astu;
-kahii)
nevet nagr|ua (-an, -au; -etah)
nevetés nagrami|ne (-zen, -stu; -zii),
nagrand|u (-an, -ua; -oi), nagr|o
(-on, -uo; -oloi)
nevetséges nagrettav|u (-an, -ua;
-ii)
nevez kuč|čuo (-un, -čuu; -utah),
nimit|ellä (-telen, -telöü; -elläh),
nimit|tiä (-än, -täü; -etäh)
nevezetes mainehik|as (-kahan,
-astu; -kahii), tiettäv|ü (-än, -iä; -ii)
névmás azemo||san|a (-an, -ua; -oi),
pronomiin|u (-an, -ua; -oi)
névnap nimi||päiv|ü (-än, -iä; -ii)
névszó nomin|u (-an, -ua; -oi)
névtelen nimet|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii)
néz kač|čuo (-on, -čou; -otah)
nézelődik kač|ellakseh (-čelemmos,
-čelehes; -ellahes)
nézés nä|gö (-vön, -güö; -gölöi)
nézet miel|i (-en, -dü; -ii),
nägemü|s (-ksen, -stü; -ksii)
nézeteltérés eri||miel|i (-en, -dü; -ii)
néző kaččo|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
nézőpont nägö||koht|u (-an, -ua; -ii),
nägö||kulm|u (-an, -ua; -ii)
nincstelenség kurju|s (-on, -ttu; -ksii)
nógat tung|ie (-en, -ou; -ietah)
noha hos, hot
norma norm|u (-an, -ua; -ii)
normális normaľno|i (-in, -idu; -loi)
normálisan normuallizesti
norvég norviegiela|ine (-zen, -stu;
-zii), norviegien (rtlan)
Norvégia Norviegi|i (-en, -edu)
nos -häi, -jo, sit, taki
nosztalgia nostaľgi|i (-en, -edu;
-eloi)
novella novell|u (-an, -ua; -oi)
november külmü||kuu (-n, -du; -loi)
nő I fn inehmi|ne (-zen, -stü; -zii),
nai|ne (-zen, -stu; -zii)
nő II verb kazv|ua (-an, -au; -etah),
liže|tä (-nen, -nöü; -täh)
női naizen (rtlan)
nőiesség naizekkahu|s (-on, -ttu; -ksii)
nős akak|as (-kahan, -astu; -kahii),
naizek|as (-kahan, -astu; -kahii)

nyelvjárás
nősül na|ija (-in, -i; -ijah)
nőtlen naimat|oi (-toman, -tomua;
-tomii)
növekedés kazvami|ne (-zen, -stu;
-zii), kazv|o (-on, -uo; -oloi),
ližävümi|ne (-zen, -stü; -zii),
ližävünd|ü (-än, -iä; -öi)
növekszik ližävü|ö (-n, -ü; -täh)
növel liž|ätä (-iän, -iäü; -ätäh),
suurend|ua (-an, -au; -etah)
növelés ližävü|s (-ksen, -stü; -ksii)
növény kazvi (-n, -i; -loi)
növényzet kazvist|o (-on, -uo; -oloi)
nővér 1. sizär (-en, -dü; -ii); 2.
[idősebb] čiǯi (-n, -i; -löi)
növés kazvami|ne (-zen, -stu; -zii),
kazv|o (-on, -uo; -oloi)
növesztés kazvattami|ne (-zen, -stu;
-zii)
nulla noľ|a (-an, -ua; -ii)

NY
nyak kagl|u (-an, -ua; -oi), nišk|u
(-an, -ua; -oi)
nyakkendő galstuk|ku (-an, -kua;
-koi)
nyár kez|ä (-än, -iä; -ii)
nyaraló [épület] kezä||mök|ki (-in,
-kii; -kilöi)
nyárfa hua|bu (-van, -bua; -boi),
toppoli (-n, -i; -loi)
nyári kezä|ine (-zen, -stü; -zii)
nyáron kezäkse, kezäl
nyávog ńa|uguo (-vvun, -uguu;
-vvutah)
nyávogás ńaugumi|ne, ńavvund|u
(-an, -ua; -oi) (-zen, -stu; -zii)
nyel lain|ota (-uon, -uou; -otah),
lainuold|ua (-an, -au; -etah)
nyél var|zi (-ren, -tu; -zii)
nyelés lainovu|s (-ksen, -stu; -ksii)
nyelv [beszélt] kiel|i (-en, -dü; -ii)
nyelvész kielen||tutki|i (-jan, -jua;
-jii/-joi), lingvist|u (-an, -ua; -oi)
nyelvészet kieli||ti|edo (-ijon, -eduo;
-edoloi), lingvistiek|ku (-an, -kua;
-koi)
nyelvészeti lingvisti|ne (-zen, -stü;
-zii)
nyelvjárás mur|reh (-dehen, -rehtu;
-dehii)

nyelvtan
nyelvtan grammuatiek|ku (-an, -kua;
-koi), kieli||op|pi (-in, -pii; -piloi)
nyelvtani kieli||opilli|ne (-zen, -stu;
-zii)
nyelvtudomány kieli||ti|edo (-ijon,
-eduo; -edoloi), lingvistiek|ku
(-an, -kua; -koi)
nyelvtudományi lingvisti|ne (-zen,
-stü; -zii)
nyer 1. [sport, játék] voit|tua (-an,
-tau; -etah); [pénzt, hasznot]
hüö|düö (-vün, -düü; -vütäh)
nyereg saduli (-n, -i; -loi)
nyíl piili (-n, -i; -löi)
nyilall čökit|tiä (-täü)
nyílás ra|go (-von, -guo; -goloi)
nyílt 1. [nyitott] avvona|ine (-zen,
-stu; -zii); 2. [táruló] lag|ei (-ien,
-iedu; -ieloi)
nyilván vikse
nyilvános avvona|ine (-zen, -stu; -zii)
nyilvánosan avvoi
nyilvánosság avvožu|s (-on, -ttu;
-ksii), glasnosti (-n, -i; -loi)
nyilvánvaló nägüvä|ine (-zen, -stü;
-zii), nähtävä|ine (-zen, -stü; -zii)
nyír(fa) koivu (-n, -u; -loi)
nyirok mär|gü (-rän, -giä; -gii)
nyitás avuand|u (-an, -ua; -oi)
nyitott avvona|ine (-zen, -stu; -zii)
nyolc kaheks|a (-an, -ua)
nyolcadik kaheksa|s (-nden, -ttu,
-nzii)
nyolcvan kaheksa||kümmen (-en,
-dü; -ii)
nyolcvanadik kaheks|as||kümmen|es
(-an||-den, -ua||-ettü; -ii||-zii)
nyom verb kobrist|ua (-an, -au;
-etah), painat|tua (-an, -tau; -etah),
pain|ua (-an, -au; -etah)
nyomába peräh
nyomán jälgeh (+ allat), jälles
(+ allat), peräh, peräs (+ allat)
nyomás pain|e (-ien, -ettu; -ieloi)
nyomat leim|u (-an, -ua; -oi)
nyomor kurju|s (-on, -ttu; -ksii)
nyomorúság köühü|s (-ön, -ttü; -zii)
nyomtat painat|tua (-an, -tau; -etah),
pain|ua (-an, -au; -etah)
nyomtatás painand|u (-an, -ua; -oi),
paino|s (-ksen, -stu; -ksii)
nyög voivot|tua (-an, -tau; -etah)
nyögés voivotu|s (-ksen, -stu; -ksii)

254
nyugalom hiľľažu|s (-on, -ttu;
-ksii), rauh|u (-an, -ua; -oi),
rauhu|s (-on, -ttu; -zii)
nyugat päivän||lasku (-n, -u; -loi)
nyugdíj eläk|eh (-kehen, -ehtü;
-kehii), penzi|i (-en, -edü; -elöi)
nyugdíjas eläkkehelä|ine (-zen, -stü;
-zii), penzenier|u (-an, -ua; -oi),
penziele||oli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
nyughatatlan rauhat|oi (-toman,
-tomua; -tomii), jal|o (-on, -uo;
-oloi)
nyugodt rauhalli|ne (-zen, -stu; -zii)
nyugodtan rauhasti
nyugta luottamus||lip|pu (-un, -puu;
-puloi), raspisk|u (-an, -ua; -oi)
nyugtalan rauhat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
nyugtalanít huolevut|tua (-an, -tau;
-etah)
nyugtalanító huolevunnu|h (-on,
-ttu; -zii)
nyugtalankodik huoli|e (-n, -u;
-tah)
nyugtalanság huol|i (-en, -du; -iloi)
nyújt [kezet] oijend|ua (-an, -au; -etah)
nyújtózkodik kičkoit|ellakseh
(-telemmos, -telehes; -ellahes)
nyúl fn jänö|i (-in, -idü; -löi)
nyúlkölyök jänöin||poiga|ine (-zen,
-stu; -zii)
nyuszi jänöihü|t (-ön, -ttü; -zii)
nyúz deri|e (-n, -ü; -täh), nül|gie
(-len, -göü; -gietäh)

O,Ó
ó! isz voi!
óceán okean (-an, -ua; -oi),
valdu||mer|i (-en, -dü; -ilöi)
ócska hudr|u (-an, -ua; -oi)
oda nečine, nečinepäi, sinne,
sinnepäi
odacsap išk|ie (-en, -öü; -ietäh)
odaerősít kiinit|tiä (-än, -täü;
-etäh), lujit|tua (-an, -tau; -etah)
odakerül jo|uduo (-vvun, -uduu;
-vvutah)
odaragad klei|jäkseh (-čemmös,
-ččehes; -jähes)
odarögzít lujit|tua (-an, -tau; -etah)
odatesz pan|na (-en, -ou; -nah)

omlás
odú nor|a (-an, -ua; -ii)
óhaj him|o (-on, -uo; -oloi)
ok süü (-n, -dü; -löi)
okád(ik) oksendut|tua (-tau)
oklevél diplom|u (-an, -ua; -oi)
okos mielev|ü (-än, -iä; -ii), mudro|i
(-in, -idu; -loi), viiza|s (-han, -stu;
-hii), älük|äs (-kähän, -ästü; -kähii)
okosság mudrosti (-n, -i; -loi),
viizavu|s (-on, -ttu; -ksii)
oktat opast|ua (-an, -au; -etah)
oktatás opastami|ne (-zen, -stu; -zii),
opastand|u (-an, -ua; -oi)
oktató opasta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
október liga||kuu (-n, -du; -loi)
okvetlenül nepremenno
olajbogyó oliiv|u (-an, -ua; -oi),
voi||puu||marj|u (-an, -ua; -oi)
olajfa voi||puu (-n, -du; -loi)
olasz itualiela|ine (-zen, -stu; -zii),
ituаliеn (rtlan)
Olaszország Ituali|i (-en, -edu)
olcsó huo|vis (-gehen, -vistu; -gehii)
oldal 1. [testrész] bok|ku (-an, -kua;
-kii), kül|gi (-len, -gie; -gilöi); 2.
[vmelyik fél] puol|i (-en, -du, -ii)
oldás [folyadék] notkendami|ne (-zen,
-stu; -zii), notkendand|u (-an, -ua;
-oi)
olimpia olimpiuad|u (-an, -ua; -oi)
olló nožnič|at (-čoin, -čoi, plur)
ólom tin|a (-an, -ua; -oi)
oltár altari (-n, -i; -loi)
olvad sul|ua (-an, -au; -etah)
olvadás [időjárás] sula||siä (-n, -dü;
-löi)
olvas lu|gie (-ven, -gou; -gietah)
olvasás lugemi|ne (-zen, -stu; -zii),
luvend|u (-an, -ua; -oi)
olvasmány lugiettav|u (-an, -ua; -ii)
olvasó lugi|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
olvasókönyv luvendu||kniig|u (-an,
-ua; -oi)
olvaszt juot|tua (-an, -tau; -etah),
sulat|tua (-an, -tau; -etah)
olvasztás juotand|u (-an, -ua; -oi)
olyan mo|ine (-izen, -stu; -izii),
nengo|ine (-zen, -stu; -zii),
sen||jüttü|ine (-zen, -stü; -zii),
sen||mo|ine (-izen, -stu; -izii)
olykor toiči
omlás sor|do (-ron, -duo; -doloi),
vier|de (-dien, -rettü; -dielöi)

omlett
omlett jäišniek|kü (-än, -kiä; -köi),
omliet|tu (-an, -tua; -toi)
ón tin|a (-an, -ua; -oi)
onnan siepäi
opera ouper|u (-an, -ua; -oi)
operáció leikkavu|s (-ksen, -stu;
-ksii), operati|i (-en, -edu; -eloi)
operaház ouper|u (-an, -ua; -oi)
operál leik|ata (-kuan, -kuau; -atah)
operatőr operuator (-an, -ua; -oi)
operett operiet|tu (-an, -tua; -toi)
operettszínház operiet|tu (-an, -tua;
-toi)
optimista optimisti|ne (-zen, -stu;
-zii)
optimizmus optimizm|u (-an, -ua; -oi)
óra 1. [idő] čuas|su (-un, -suu; suloi); 2. [időmérő] čuas|út
(-suloin, -suloi, plur); 3. [iskolai]
urok|-ku (-an, -kua; -koi)
orgona I [hangszer] organ (-an, -ua;
-oi)
orgona II [virág] sirieni (-n, -i; -löi)
óriási suuren||suur|i (-en, -du; -ii)
ormány kärz|ü (-än, -iä; -ii)
orom harj|u (-an, -ua; -oi), ladv|u
(-an, -ua; -oi), oč|ču (-an, -čua; -čii)
orosz veńala|ine (-zen, -stu; -zii),
veńan (rtlan)
oroszlán leijon (-an, -ua; -oi)
Oroszország Veńan||mua (-n, -du;
-loi)
orr nen|ä (-än, -iä; -ii)
ország mua (-n, -du; -loi)
orvos douhturi (-n, -i; -loi), liäkäri
(-n, -i; -löi)
orvosi liäkärin (rtlan)
orvosság lekarsv|u (-an, -ua; -oi),
lieč|e (-čien, -ettü; -čielöi),
rohtu (-n, -u; -loi), zeľľ|u (-an,
-ua; -oi)
orvostudomány lieče||ti|edo (-ijon,
-eduo; -edoloi)
orvostudományi lieče||tiijolli|ne
(-zen, -stu; -zii)
ostor kunut|tu (-an, -tua; -toi), plet|ti
(-in, -tii; -tilöi)
ostromzár ümbäröičü|s (-ksen, -stü;
-ksii)
oszlás jagavund|u (-an, -ua; -oi)
oszlik jaguakseh (juammos,
jagahes; juatahes), jagavu|o (-n,
-u; -tah)
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oszt jagua (juan, jagau; juatah)
osztály [iskolai közösség] kluas|su
(-an, -sua; -soi)
osztálytárs kluassu||dovariš|šu (-an,
-šua; -šoi)
osztályterem kluas|su (-an, -sua;
-soi)
osztályzat ball|u (-an, -ua; -oi)
osztandó [számtan] juattav|u (-an,
-ua; -ii)
osztás jagami|ne (-zen, -stu; -zii),
ja|go (-von, -guo; -goloi)
oszthatatlan jagamat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
osztó [számtan] jaga|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
osztrák avstrien (rtlan),
avstriela|ine (-zen, -stu; -zii)
ott nečie, sie
otthagy hül|lätä (-giän, -giäü; -lätäh),
jät|tiä (-än, -täü; -etäh)
otthon fn huonu|s (-ksen, -stu; -ksii),
ko|di (-in, -dii; -diloi)
otthon hsz kodih, kois
óvatos varova|ine (-zen, -stu; -zii)
óvodás desadula|ine (-zen, -stu; -zii)

Ö,Ő
ő häi (hänen, händü)
öböl laht|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
ők hüö (heijän, heidü, plur)
ökológia ekolougi|i (-en, -edu; -eloi)
ököl kulak|ku (-an, -kua; -koi)
ökölvívás boksu (-n, -u; -loi),
kulakku||tor|a (-an, -ua; -ii)
ökölvívó boksuičči|i (-jan, -jua; -jii/
-joi), kulakku||toruaj|u (-an, -ua;
-ii/-oi)
ölel se|vätä (-büän, -büäü; -vätäh)
ölelés sebäilü (-n, -ü; -löi)
öltözet so|ba (-van, -bua; -bii)
öltöz(köd)ik sel|litä (-gien, -gieü;
-litäh)
öltöztet sellit|tiä (-än, -täü; -etäh)
ömlik valu|o (-n, -u; -tah), vir|rata
(-duan, -duau; -ratah)
önálló iččenä|ine (-zen, -stü; -zii)
önállóság iččenäžü|s (-ön, -ttü; -ksii)
önarckép oma||kuv|a (-an, -ua; -ii)
önéletrajz oma||elos||ker|du (-ran,
-dua; -doi)

örököl
önfejű oma||nenä|ine (-zen, -stü;
-zii), iče||päi|ne (-zen, -stü; -zii)
öngyújtó virit|in (-timen, -indu;
-timii)
önként pakoittamattah
önkéntes oma||tahto|ine (-zen, -stu;
-zii), pakoittamat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
önkritika ičen||kriitiek|ku (-an, -kua;
-koi)
önkritikus ičen||kritikuičči|i (-jan,
-jua; -jii/-joi)
önt val|ua (-an, -au; -etah),
valut|tua (-an, -tau; -etah)
öntelt suurendeli|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
öntöz kast|ua (-an, -au; -etah),
valel|la (-en, -ou; -lah)
öntözés kastelu (-n, -u; -loi),
valelemi|ne (-zen, -stu; -zii),
valelend|u (-an, -ua; -oi), valelu
(-n, -u; -loi)
öntözőkanna leik|ku (-an, -kua;
-koi), valelu||rengi (-n, -i; -löi)
öntudatlan ičen||tiedämät|öi
(-tömän, -tömiä; -tömii), tajut|oi
(-toman, -tomua; -tomii)
önzés ičen||suvaiču|s (-ksen, -stu;
-ksii)
önző ičen||suvaičči|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
őr vardoičči|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
ördög karu (-n, -u; -loi), kehn|o (-on,
-uo; -oloi), lembo|i (-in, -idu; -loi),
pahala|ine (-zen, -stu; -zii), soton
(-an, -ua; -oi)
öreganyó buabo|i (-in, -idu; -loi)
öregebb vahnemb|i (-an, -ua; -ii)
öregít vahnend|ua (-an, -au; -etah)
öregség vahnu|s (-on, -ttu; -zii)
öregszik vahna|ta (-nen, -nou; -tah),
vahne|ta (-nen, -nou; -tah)
őriz säilüt|tiä (-än, -täü; -etäh),
siäst|iä (-än, -äü; -etäh),
vardoi|ja (-čen, -ččou; -jah)
őrjárat patruli (-n, -i; -loi)
őrködik vardoi|ja (-čen, -ččou; -jah)
örök igä|ine (-zen, -stü; -zii),
ijälli|ne (-zen, -stü; -zii)
örökké ijäkse, vikse
örökkévalóság igužu|s (-on, -ttu;
-ksii)
örököl peri|e (-n, -ü; -täh)

örökös
örökös fn peri|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
örökre vikse
örökség perind|ö (-ön, -üö; -ölöi)
őröl jauh|uo (-on, -ou; -otah)
öröm ihalm|o (-on, -uo; -oloi),
ihastu|s (-ksen, -stu; -ksii)
őrség vardoiču|s (-ksen, -stu; -ksii)
örül ihalmoi|jakseh (-čemmos,
-ččehes; -jahes), ihastu|o (-n, -u;
-tah)
őrület mielis||liikkumi|ne (-zen, -stu;
-zii), mielis||liikkund|u (-an, -ua;
-oi)
őrült mieli||puoli|ne (-zen, -stu; -zii),
mielis||liikkunu|h (-on, -ttu; -zii)
ősapa tuattoloin||tuat|to (-an, -tua;
-toloi)
ősi algu||kanda|ine (-zen, -stu; -zii),
enne||vahna|ine (-zen, -stu; -zii),
muina|ine (-zen, -stu; -zii), vahn|u
(-an, -ua; -oi)
ösvény troppa|ine (-zen, -stu; -zii),
trop|pu (-an, -pua; -pii)
ősz I fn sügüzü (-n, -ü; -löi)
ősz II mn harm|ai (-uan, -uadu;
-ualoi)
őszi sügüzülli|ne (-zen, -stü; -zii)
őszibarack persik|ku (-an, -kua;
-koi)
őszinte avvoi||mieli|ne (-zen, -stü;
-zii), kohtina|ine (-zen, -stu; -zii)
őszintén avvoi||mielizesti
őszinteség kohtinažu|s (-on, -ttu;
-ksii)
összeadás ližäv|ö (-ön, -üö; -ölöi)
összebarátkozik üstävü|ö (-n, -ü;
-täh)
összedől romaht|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes)
összedönt romahut|tua (-an, -tau;
-etah)
összeesküvés peitto||liit|to (-on, -tuo;
-toloi)
összeesküvő peitto||liittola|ine (-zen,
-stu; -zii)
összeg loppu||tulo|s (-ksen, -stu;
-ksii), summ|u (-an, -ua; -ii)
összegereblyéz haravoi|ja (-čen,
-ččou; -jah)
összegyűjt suit|tua (-an, -tau; -etah)
összegyűjtés keräv|ö (-ön, -üö; -ölöi)
összegyűlik kerävü|ö (-n, -ü; -täh)
összehangolás sovittelu (-n, -u; -loi)
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összehasonlít verdail|la (-en, -ou;
-lah), ver|rata (-duan, -duau; -ratah)
összehasonlítás verdailu (-n, -u; -loi)
összekever sevoit|tuo (-un, -tuu;
-utah), pieks|iä (-än, -äü; -etäh)
összeköt solmi|e (-n, -u; -tah),
si|duo (-von, -dou; -votah)
ősszel sügüzül
összenyom kobrist|ua (-an, -au; -etah)
összepiszkol ligavut|tua (-an, -tau;
-etah), lijast|ua (-an, -au; -etah),
revust|ua (-an, -au; -etah)
összepiszkolódik ligavu|o (-n, -u;
-tah), lijastu|o (-n, -u; -tah),
revustu|o (-n, -u; -tah)
összeráncol rupist|ua (-an, -au; -etah)
összes kai (-ken, -kkie; -kkii)
összesen kaikkiedah
összeszakad katke|ta (-nen, -nou;
-tah)
összeszámol čotai|ja (-čen, -ččou;
-jah)
összeszorít kobrist|ua (-an, -au; -etah)
összetekeredik kiärivü|ö (-n, -ü; -täh)
összetör katk|uo (-on, -ou; -otah)
összetörik katkeil|la (-en, -ou; -lah)
összezavar segavut|tua (-an, -tau;
-etah)
összhang ühteh||so|bu (-vun, -buu;
-buloi)
összpontosít keskit|tiä (-än, -täü;
-etäh), süvend|iä (-än, -äü; -etäh)
összpontosul keskit|tüö (-ün, -tüü;
-ütäh), süvendü|ö (-n, -ü; -täh)
ösztön čusv|u (-an, -ua; -ii)
ösztöndíj stipendi|i (-en, -edü; -elöi)
ösztönös ičen||tundemat|oi (-toman,
-tomua; -tomii), süväin||iänelli|ne
(-zen, -stü; -zii)
ösztönösen süväin||iänel
ösztönöz müvvistüt|tiä (-än, -täü;
-etäh)
öt vii|zi (-jen, -ttü; -zii)
ötödik viije|s (-nden; -ttü; -nzii)
ötös viido|ine (-zen, -stu; -zii)
ötszáz vii|zi||sadua (-jen||suan,
-ttü||-sadua; -zii||sadoi)
ötven vii|zi||kümmen (-jen||-en,
-ttü||-dü; -zii||-ii)
öv vüö (-n, -dü; -löi)
övezet aloveh (-en, -tu; -ii)
özvegy(asszony) lesk|i (-en, -ie; -ii/
-ilöi), leski||ak|ku (-an, -kua; -koi)

párhuzamos

P
pacsirta kiuru (-n, -u; -loi)
pad lauč|ču (-an, -čua; -čoi)
padlás čerdak|ku (-an, -kua; -koi),
vuišk|u (-an, -ua; -ii)
padlizsán baklažuan|u (-an, -ua; -oi)
padló lat|e (-tien, -ettu; -tieloi)
páfrány štana||jal|gu (-lan, -gua; -goi)
pajzs suoju|s (-ksen, -stu; -ksii)
pakol pakui|ja (-čen, -ččou; -jah)
pakolás pakuiččemi|ne (-zen, -stu;
-zii), pakuičend|u (-an, -ua; -oi)
palack butilk|u (-an, -ua; -oi)
palánta istuttaja|ine (-zen, -stu; -zii)
pálinka valgei||viin|u (-an, -ua; -oi)
pálma paľm|u (-an, -ua; -oi)
palota dvorč|u (-an, -ua; -ii),
paluat|tu (-an, -tua; -toi)
pálya kent|ü (-än, -iä; -ii)
pályafutás vir|gu (-ran, -gua; -goi)
pályaudvar azem|u (-an, -ua; -oi),
vokzual|u (-an, -ua; -oi)
panasz pahoittelu|s (-ksen, -stu;
-ksii), žualob|u (-an, -ua; -oi)
panaszkodik žualui|jakseh
(-čemmos, -ččehes; -jahes)
panoráma panoruam|u (-an, -ua; -oi)
panzió pansionuat|tu (-an, -tua; -toi)
pap pap|pi (-in, -pii; -piloi)
papagáj popugai (-n, -du, -loi),
popugai||lin|du (-nun, -duu; -duloi)
papír bumuag|u (-an, -ua; -oi)
papírpénz bumuagu||deng|at (-oin,
-oi, plur)
papírszalvéta bumuagu||salfietk|at
(-oin, -oi, plur)
papucs tufli|t (-loin, -loi, plur)
pár puar|u (-an, -ua; -oi)
pára höürü (-n, -ü; -löi)
paradicsom [növény, termés]
tomuat|tu (-an, -tua; -toi),
pomidor (-an, -ua; -oi)
paraj špinuat|tu (-an, -tua; -toi)
parancs käskü (-n, -ü; -löi)
parancsol käsk|ie (-en, -öü; -ietäh)
párbeszéd vuoro||pagin (-an, -ua; -oi)
parfüm haju||vezi (-vien, -vettü;
-vezii)
párhuzamos fn kohti||viiv|u (-an,
-ua; -oi), paralleli (-n, -i; -loi),
saman||suunda|ine (-zen, -stu; -zii)

park
park park|u (-an, -ua; -oi), puust|o
(-on, -uo; -oloi)
parkett(a) parkiet|tu (-an, -tua; -toi)
parlag kezand|o (-on, -uo; -oloi)
parlament parluament|u (-an, -ua;
-oi)
párlat keit|e (-tien, -ettü; -tielöi)
páros puaralli|ne (-zen, -stu; -zii)
part ran|du (-nan, -dua; -doi)
párt parti|i (-en, -edu; -eloi)
pártfogó puolista|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
partifecske äbräs||piäskö|i (-in, -idü;
-löi)
partizán partizuan|u (-an, -ua; -oi)
partner partńor (-an, -ua; -oi)
pástétom paštiet|tu (-an, -tua; -toi)
paszta sevoit|eh (-tehen, -ehtu; -tehii), voi|je (-dien, -jettu; -dieloi)
pásztor paimo|i (-in, -idu; -loi)
patak oj|a (-an, -ua; -ii)
patika aptiek|ku (-an, -kua; -koi)
patikus farmaseft|u (-an, -ua; -oi)
patkol ravvoit|tua (-an, -tau; -etah)
pátosz puafos|su (-an, -sua; -soi)
pátriárka patriarh|u (-an, -ua; -oi)
pávián pavian (-an, -ua; -oi)
pavilon paviljon (-an, -ua; -oi)
pecsét pečat|ti (-in, -tii; -tiloi)
pedagógia pedagougiek|ku (-an,
-kua; -koi)
pedagógiai pedagougi|ne (-zen, -stu;
-zii)
pedagógus pedagoug|u (-an, -ua; -oi)
pedál pedali (-n, -i; -loi), polgui|n
(-men, -ndu; -mii)
pedikűr jalloin||hoi|do (-jon, -duo;
-doloi), pediküür|ü (-än, -iä; -ii)
pehely höühen (-en, -dü; -ii)
pék leivän||pasta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
pékség leibü||lauk|ku (-an, -kua; -koi)
példakép ezi||kuv|a (-an, -ua; -ii)
például ezimerkikse
pelikán pelikuan|u (-an, -ua; -oi)
pelyhes pehmikkä|ine (-zen, -stü; -zii)
péntek piätenč|ü (-än, -iä; -ii/-öi),
piättenič|čü (-än, -čiä; -čii/-čöi)
pénz deng|at (-oin, -oi, plur), maks|o
(-on, -uo; -oloi)
pénztár kas|su (-an, -sua; -soi)
pénztárca kaššali (-n, -i; -loi),
kukkar|o (-on, -uo; -oloi)
pénztáros kasseri (-n, -i; -loi)
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pép sevoit|eh (-tehen, -ehtu; -tehii)
perc minuut|tu (-an, -tua; -toi)
perem ran|du (-nan, -dua; -doi)
pereskedik suudi|ekseh (-mmos;
-hes; -tahes)
petrezselyem petrušk|u (-an, -ua; -oi)
petróleum karasin (-an, -ua; -oi)
pezsgő šampansko|i (-in, -idu; -loi)
piac bazari (-n, -i; -loi), markin|at
(-oin, -oi, plur), tor|gu (-run, -guu;
-guloi)
pianínó pianin|o (-on, -uo; -oloi)
pici pikkara|ine (-zen, -stu; -zii)
pihe höühen (-en, -dü; -ii)
pihenés lebävü|s (-ksen, -stü; -ksii),
lebäv|ö (-ön, -üö; -ölöi)
pihenőnap lebo||päiv|ü (-än, -iä; -ii)
pihés pehmikkä|ine (-zen, -stü; -zii)
pillanat hetk|i (-en, -ie; -ii/-ilöi),
moment|u (-an, -ua; -oi)
pillangó liipoi||lindu|ine (-zen, -stu;
-zii), liipukka|ine (-zen, -stu; -zii),
liipuk|ku (-an, -kua; -koi)
pillantás kačahtu|s (-ksen, -stu; -ksii),
kač|e (-čien, -ettu; -čieloi)
pillér sellü|s (-ksen, -stü; -ksii)
pilóta lendä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi),
piluot|tu (-an, -tua; -toi)
pimasz jürk|ü (-än, -iä; -ii),
rüöhk|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
pince podvual|u (-an, -ua; -oi)
pincér ofisiant|u (-an, -ua; -oi),
taričči|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
pingvin pingvin (-an, -ua; -oi)
pinty peibo|i (-in, -idu; -loi)
pipa trupk|u (-an, -ua; -ii)
pirítós(kenyér) leibü||pala|ine
(-zen, -stu; -zii), räkitet|tü (-ün,
-tüü; -tülöi)
pirkadat rusk|o (-on, -uo; -oloi),
zoŕ|a (-an, -ua; -ii)
pirog piir|ai (-uan, -uadu; -ualoi)
piros rusk|ei (-ien, -iedu; -ieloi),
verev|ü (-än, -iä; -ii)
pirosodik ruske|ta (-nen, -nou; -tah)
pirul rusko|ta (-nen, -nou; -tah)
pislog lipet|tiä (-än, -täü; -etäh),
vilgail|la (-en, -ou; -lah)
piszkol lijast|ua (-an, -au; -etah)
piszkos ligahi|ne (-zen, -stu; -zii),
lijak|as (-kahan, -astu; -kahii),
reduhi|ne (-zen, -stu; -zii),
revuk|as (-kahan, -astu; -kahii)

pótlás
pisztráng torp|u (-an, -ua; -ii)
pitypang voi||kuk|ku (-an, -kua; -kii)
plafon la|gi (-in, -gie; -giloi)
plébánia prihod|u (-an, -ua; -oi)
pocsolya liäž|ü (-än, -iä; -ii),
luht|u (-an, -ua; -ii)
pofon korvu||riesk|u (-an, -ua; -oi),
rütkü (-n, -ü; -löi)
poggyász bagaž|u (-an, -ua; -oi),
matku||tavar|at (-oin, -oi, plur)
pohár stokan (-an, -ua; -oi)
pók hämähäk|ki (-in, -kii; -kilöi)
pókháló hämähäkin||verk|o (-on,
-uo; -oloi)
pokol ua|du (-vun, -duu; -duloi)
pokoli uavun (rtlan)
polc polk|u (-an, -ua; -ii), pualič|ču
(-an, -čua; -čoi)
polgár kanzala|ine (-zen, -stu; -zii)
polip poliip|pu (-an, -pua; -poi)
politika poliitiek|ku (-an, -kua; -koi)
politikai poliitiekalli|ne (-zen, -stu;
-zii)
politikus poliitiek|ku (-an, -kua; -koi)
politológia politolougi|i (-en, -edu;
-eloi)
politológus politoloug|u (-an, -ua; -ii)
pompa üllin||küll|üs (-ön, -ttü; -zii)
pont [írásjel] čök|e (-kien, -ettü;
-kielöi)
pontos tarka|ine (-zen, -stu; -zii),
tark|u (-an, -ua; -oi), taza|ine (-zen,
-stu; -zii)
pontosan tarkah, tarkasti, tazazesti
pontosít tarkend|ua (-an, -au; -etah)
pontosság tarku|s (-on, -ttu; -ksii)
ponty karp|u (-an, -ua; -oi)
por porošk|u (-an, -ua; -oi), pölü
(-n, -ü; -löi)
porcelán farfour|u (-an, -ua; -oi)
porszívó pölün||imi|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi)
portás uksen||vardoičči|i (-jan, -jua;
-jii/-joi)
posta pošt|u (-an, -ua; -ii)
postaláda poštu||juaššiek|ku (-an,
-kua; -koi)
postás [levélkézbesítő] poštan||kanda|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
posztó vat|e (-tien, -ettu; -tieloi)
pótlás ližiämi|ne (-zen, -stü; -zii),
ližiänd|ü (-än, -iä; -öi), liž|ä (-än,
-iä; -ii), tävvendü|s (-ksen, -stü;

pótol
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-ksii), liž|ä (-än, -iä; -ii),
vastineh (-en, -tu; -ii)
pótol liž|ätä (-iän, -iäü; -ätäh),
tävvend|iä (-än, -äü; -etäh)
pozitív pozitiivi|ne (-zen, -stu; -zii)
pózna aija|s (-ksen, -stu; -ksii), kang|i
(-en, -ie; -ii/-iloi), sal|go (-lon,
-guo; -goloi), sei|väs (-bähän,
-västü; -bähii)
pörget püörit|ellä (-telen, -telöü;
-elläh), püörit|tiä (-än, -täü; -etäh)
pörög püöri|e (-n, -ü; -täh
primitív primitiivi|ne (-zen, -stü; -zii)
próba koittelu (-n, -u; -loi)
probléma probliem|u (-an, -ua; -oi)
professzionális professionual|u (-an,
-ua; -oi)
professzor professor (-an, -ua; -oi)
próféta prorok|ku (-an, -kua; -koi)
programm programm|u (-an, -ua; -oi)
programmoz ohjelmoi|ja (-čen,
-ččou; -jah), programmiirui|ja
(-čen, -ččou; -jah)
programmozás ohjelmoiččemi|ne
(-zen, -stu; -zii), ohjelmoičend|u
(-an, -ua; -oi), ohjelmoiču|s (-ksen,
-stu; -ksii), programmiiruiču|s
(-ksen, -stu; -ksii)
programmozó ohjelmoičči|i (-jan,
-jua; -jii/-joi), programmist|u (-an,
-ua; -oi)
propaganda propagand|u (-an, -ua;
-oi)
protézis protiez|u (-an, -ua; -oi)
próza prouz|u (-an, -ua; -ii)
prózai prouzalli|ne (-zen, -stu; -zii)
pszichiáter psihiatr|u (-an, -ua; -oi)
pszichológia psiholougi|i (-en, -edu;
-eloi)
pszichológiai psiholougielli|ne (-zen,
-stu; -zii)
pszichológus psiholoug|u (-an, -ua;
-oi)
pszichózis psihouz|u (-an, -ua; -oi)
puha pehm|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
puhít pehmend|iä (-än, -äü; -etäh)
púp gur|bu (-van, -bua; -bii),
kuhmu (-n, -u; -loi), pahk|u (-an,
-ua; -oi)
púpos gurvak|as (-kahan, -astu; -kahii)
puska orož|u (-an, -ua; -oi),
vintovk|u (-an, -ua; -oi)
püré pjuree (-n, -dü; -löi)

R

ráhelyez pan|na (-en, -ou; -nah)
raj parv|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
rajongó ihaili|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
rájön lö|üdiä (-vvän, -üdäü;
-vvetäh/-ütäh)
rajz piir|do (-ron, -duo; -doloi),
piirustu|s (-ksen, -stu; -ksii)
rajzol piir|diä (-rän, -däü; -retäh),
piir|rellä (-delen, -delöü; -relläh),
piirust|ua (-an, -au; -etah)
rajzolás piir|do (-ron, -duo; -doloi),
piirustu|s (-ksen, -stu; -ksii)
rák I [állat] ruak|ku (-an, -kua; -koi)
rák II [betegség] ruak|ku (-an, -kua;
-koi)
rakás kobareh (-en, -tu; -ii), ruop|as
(-pahan, -astu; -pahii)
rakéta rakiet|tu (-an, -tua; -toi)
rakodás gruuzimi|ne (-zen, -stu;
-zii), laďďuami|ne (-zen, -stu;
-zii), laďďuand|u (-an, -ua; -oi),
nakkuami|ne (-zen, -stu; -zii),
nakkuand|u (-an, -ua; -oi)
rakodik gruuzi|e (-n, -u; -tah),
laďď|ata (-uan, -uau; -atah),
nak|ata (-kuan, -kuau; -atah)
rakomány gruuzu (-n, -u; -loi)
rakpart randu||pih|a (-an, -ua; -oi)
raktár sklua|du (-vun, -duu; -duloi),
varast|o (-on, -uo; -oloi)
rálép pol|gie (-len, -gou; -gietah)
ráma ramk|u (-an, -ua; -oi)
ránc rup|pi (-in, -pii; -piloi)
ráncol rupist|ua (-an, -au; -etah)
ráncos rupik|as (-kahan, -astu;
-kahii)
ránehezedik painat|tua (-an, -tau;
-etah), pain|ua (-an, -au; -etah)
ránéz kač|čuo (-on, -čou; -otah),
kač|ella (-čelen, -čelou; -ellah),
silmäil|lä (-en, -öü; -läh)
rang arvo||nim|i (-en, -ie; -ii/-ilöi),
virgu||arv|o (-on, -uo; -oloi)
ráragad klei|jäkseh (-čemmös,
-ččehes; -jähes)
ráragaszt tartut|tua (-an, -tau; -etah)
rászokik kiin|düö (-nün, -düü;
-nütäh)
rászorul tarvi|ta (-čen, -ččou; -tah)
rátámaszkodik noj|ata (-uan, -uau;
-atah), nojavu|o (-n, -u; -tah)
rátarti suurendeli|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)

rábeszél suostut|tua (-an, -tau; -etah)
rablás kiškond|u (-an, -ua; -oi),
rüöst|ö (-ön, -üö; -ölöi)
rabló kiško|i (-jan, -jua; -jii/-joi),
rüöstä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
rabol kišk|uo (-on, -ou; -otah),
rüöst|iä (-än, -äü; -etäh)
rabszolga orj|u (-an, -ua; -ii)
rabszolgaság orju|s (-ksen, -stu;
-ksii)
rács rešotk|u (-an, -ua; -oi)
radar radar (-an, -ua; -oi)
radiátor radiattor|u (-an, -ua; -oi)
rádió ruadiv|o (-on, -uo; -oloi)
rádióhallgató ruadivon||kuundeli|i
(-jan, -jua; -jii/-joi)
rádióműsor ruadivo||ohjelm|u (-an,
-ua; -oi)
rág grizi|e (-n, -ü; -täh), jürzi|e (-n, -ü;
-täh), näčüt|tiä (-än, -täü; -etäh),
puret|ella (-telen, -telou; -ellah)
ragad tunget|ellakseh (-telemmos,
-telehes; -ellahes)
rágalmaz hö|üdiä (-vvän, -üdäü;
-vvetäh), navedi|e (-n, -u; -tah)
rágalmazás navedind|u (-an, -ua; -oi)
rágalmazó höüdä|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi)
rágalom hövvänd|ü (-än, -iä; -ii/
-öi), navedind|u (-an, -ua; -oi)
rágás purend|u (-an, -ua; -oi)
ragaszt klei|jä (-čen, -ččöü; -jäh)
rágcsál näčüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
rágcsáló [állat] jürzi|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi)
ragoz taivut|tua (-an, -tau; -etah)
ragozás taivutu|s (-ksen, -stu; -ksii)
ragozhatatlan taibumat|oi (-toman,
-tomua, -tomii)
ragozható [nyelvtan] muuttu|i (-jan,
-jua; -jii/-joi)
ragyog kiil|diä (-län, -däü; -letäh),
loist|ua (-an, -au; -etah), losni|e
(-n, -u; -tah)
ragyogás kiil|do (-lon, -duo;
-doloi), loist|o (-on, -uo; -oloi),
loškotu|s (-ksen, -stu; -ksii)
ragyogó kiildä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi),
kirk|as (-kahan, -astu; -kahii),
loista|i (-jan, -jua; -jii/-joi)

rátermett
rátermett tolkuk|as (-kahan, -astu;
-kahii)
rátesz pan|na (-en, -ou; -nah)
ráun terstavu|o (-n, -u; -tah)
ravasz ouna|s (-han, -stu; -hii)
ravaszkodik ounast|ua (-an, -au;
-etah)
ravaszság ounahu|s (-on, -ttu; -zii)
ráz särähüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
realizmus realizm|u (-an, -ua; -oi)
réce sorz|u (-an, -ua; -ii)
recept liečeh||miäräv|ö (-ön, -üö;
-ölöi), resept|u (-an, -ua; -oi)
redő rup|pi (-in, -pii; -piloi)
reform uvvistamine (-zen, -stu;
-zii), uvvistand|u (-an, -ua; -oi),
uvvistu|s (-ksen, -stu; -ksii)
reformál uvvist|ua (-an, -au; -etah)
reformpolitika uvvistus||poliitiek|ku (-an, -kua; -koi)
refrén toisto||san|at (-oin; -oi)
rég(en) ammui, konzanah,
konzassah
regény romuan|u (-an, -ua; -oi)
régész muinažuon||tiijusteli|i (-jan,
-jua; -jii /-joi)
régészet muinažuon||ti|edo (-ijon,
-eduo; -edoloi)
régészeti muinažuon||tiijolli|ne (-zen,
-stu; -zii)
reggel I fn huonde|s (-ksen, -stu;
-ksii)
reggel II hsz huondeksel
reggeli [étkezés] huondes||ver|o (-on,
-uo; -oloi)
régi ammu|ine (-zen, -stu; -zii),
vahn|u (-an, -ua; -oi)
rejtvény mutk|u (-an, -ua; -ii)
rekedt kähizi|i (-jän, -jiä; -jii/jöi),
korizi|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
reklám rekluam|u (-an, -ua; -oi)
rekord ülin||taz|o (-on, -uo; -oloi)
relatív relatiivi|ne (-zen, -stu; -zii)
remeg säri|stä (-zen, -zöü; -stäh),
vabi|sta (-zen, -zou; -stah)
remél luot|tua (-an, -tau; -etah),
nadei|jakseh (-čemmos, -ččehes;
-jahes), smiet|tie (-in, -tiü;
-itäh), toivot|tua (-an, -tau;
-etah), toiv|uo (-on, -ou; -otah)
remény luottamu|s (-ksen, -stu; -ksii),
naďouž|u (-an, -ua; -ii), toiv|o
(-on, -uo; -oloi)
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reménykedés toivomu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
reménykedik luot|tua (-an, -tau;
-etah), nadei|jakseh (-čemmos,
-ččehes; -jahes), toivot|tua (-an,
-tau; -etah), toiv|uo (-on, -ou; -otah)
reménytelen piäzemätö|i (-tömän,
-tömiä; -tömii), toivot|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
rémüldözik kauhistu|o (-n, -u; -tah)
rémület kauhu|s (-on, -ttu; -ksii),
pöllästü|s (-ksen, -stü; -ksii)
rémült pöllästünnü|h (-ön, -ttü; -zii)
rendel luajitut|tua (-an, -tau; -etah)
rendelet käskü (-n, -ü; -löi), zakon
(-an, -ua; -oi)
rendelkezés nevv|o (-on, -uo; -oloi),
vakustu|s (-ksen, -stu; -ksii)
rendelkezik vakust|ua (-an, -au;
-etah)
rendelőintézet poli||kliiniek|ku (-an,
-kua; -koi)
rendetlenség ebä||kun|do (-non,
-duo; -doloi)
rendezés ohjav|o (-on, -uo; -oloi),
ohjuami|ne (-zen, -stu; -zii),
ohjuand|u (-an, -ua; -oi)
rendező režiśśor (-an, -ua; -oi)
rendjel kunnivo||merki (-n, -i; -löi)
rendkívüli eri||luadu|ine (-zen, -stu;
-zii), kummak|as (-kahan, -astu;
-kahii), oudo (ovvon, ouduo;
oudoloi), poikkevukselli|ne
(-zen, -stu; -zii)
rendszer lajittelu (-n, -u; -loi)
repül len|diä (-nän, -däü; -netäh),
len|nellä (-delen, -delöü; -nelläh)
repülő(gép) samoľout|tu (-an, -tua;
-toi), lendo||koneh (-en, -tu; -ii)
repülőtér aerodroum|u (-an, -ua;
-oi), aero||port|u (-an, -ua; -ii),
lendo||azem|u (-an, -ua; -oi),
lendoh||lähtö||paik|ku (-an, -kua;
-koi)
repülőút len|do (-non, -duo; -doloi)
rés ra|go (-von, -guo; -goloi)
rest lašk|u (-an, -ua; -oi), patti|i (-en,
-edu; -eloi)
restaurátor restauruator (-an, -ua;
-oi)
rész oz|a (-an, -ua; -ii), pal|a (-an,
-ua; -oi), vuit|ti (-in, -tii; -tiloi)
részecske pala|ine (-zen, -stu; -zii)

rokkant
reszel ťork|ata (-uan, -uau; -atah)
reszelő napilk|u (-an, -ua; -oi)
részére näh (+ illat), nähte (+ illat),
niškoi (+ illat), varte (+ illat)
reszket säri|stä (-zen, -zöü; -stäh),
vabi|sta (-zen, -zou; -stah)
részleg ozast|o (-on, -uo; -oloi)
részlet tarku||koht|u (-an, -ua; -ii)
részvény aktiiv|at (-oin, -oi, plur),
var|at (-oin, -oi, plur)
részvét žiälü|s (-ön, -ttü-; -zii)
részvétel ozan||ot|to (-on, -tuo;
-toloi)
részvevő ozan||otta|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
rét niit|tü (-ün, -tüü; -tülöi), pel|do
(-lon, -duo; -doloi)
retek rötk|ü (-än, -iä; -ii)
retesz šašok|ku (-an, -kua; -koi)
rév parom|u (-an, -ua; -oi)
révén kauti (+ gen)
reverenda ŕas|a (-an, -ua; -oi)
réz I fn vask|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
réz II mn vaski|ne (-zen, -stu; -zii)
ribizli čiho|i (-in, -idu; -loi)
rím loppu||iäni||so|bu (-vun, -buu;
-buloi), rifm|u (-an, -ua; -oi)
rímel rifmui|ja (-čen, -ččou; -jah),
sovit|tua (-an, -tau; -etah)
ringat buajit|tua (-an, -tau; -etah),
ľuulit|tua (-an, -tau; -etah)
ritka harvina|ine (-zen, -stu; -zii),
harv|u (-an, -ua; -oi)
ritkán harvasti
ritkaság harvu|s (-on, -ttu; -zii)
ritmikus ritmalli|ne (-zen, -stu;
-zii)
ritmus ritm|u (-an, -ua; -oi)
robaj lomineh (-en, -tu; -ii), pamu
(-n, -u; -loi)
robban räjähtel|läkseh (-emmös,
-ehes; -lähes)
robbanás räjähtü|s (-ksen, -stü; -ksii)
robog lennät|tiä (-än, -täü; -etäh),
viuhkaht|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes)
rock rok (-an, -kua; -kii)
roham rünnäk|kö (-ön, -küö; -kölöi)
rohamoz valloit|tua (-an, -tau; -etah)
rohan lennät|tiä (-än, -täü; -etäh)
rojt kisti (-n, -i; -löi)
róka rebo|i (-in, -idu; -loi)
rokkant niisti|i (-en, -edü; -elöi)

rokon
rokon heimola|ine (-zen, -stu; -zii),
omahi|ne (-zen, -stu; -zii), rodń|u
(-an, -ua; -ii), sugula|ine (-zen,
-stu; -zii)
rokonszenv simpuati|i (-en, -edu;
-eloi)
róla piälpäi
román rumiiniela|ine (-zen, -stu;
-zii), ruminsko|i (-in, -idu; -loi),
rumins|u (-an, -ua; -oi)
Románia Rumiini|i (-en, -edu)
romantika romantik|ku (-an, -kua;
-koi)
romantikus romantielli|ne (-zen,
-stu; -zii)
romlás pahenend|u (-an, -ua; -oi)
romlik pahe|ta (-nen, -nou; -tah)
rongy ri|bu (-vun, -buu; -buloi)
rosta siegl|u (-an, -ua; -oi), žiit|tu
(-an, -tua; -toi)
rostál žiitoi|ja (-čen, -ččou; -jah),
višk|ata (-uan, -uau; -atah)
rossz huon|o (-on, -uo; -oloi), pah|a
(-an, -ua; -oi)
rosszabbodás pahenend|u (-an, -ua;
-oi)
rosszabbodik huono|ta (-nen, -nou;
-tah), pahe|ta (-nen, -nou; -tah)
rosszaság pahu|s (-on, -ttu; -zii)
rosszindulatú viha||taba|ine (-zen,
-stu; -zii)
rosszkedvű paha||mieli|ne (-zen, -stü;
-zii)
rosszul huonoh, huonosti,
pahalleh, pahoi
rothadt hapannu|h (-on, -ttu; -zii)
rovar böbök|kü (-än, -kiä; -köi),
börö|i (-in, -idü; -löi), pöpök|kü
(-än, -kiä; -köi)
rovás [jel] pilku (-n, -u; -loi)
rovátka ogal (-an, -ua; -oi)
rozs ru|is (-gehen, -istu; -gehii)
rózsa rouz|u (-an, -ua; -ii)
rózsafüzér moleńńu||nuora|ine
(-zen, -stu; -zii)
rozsdamentes ruostumat|oi
(-toman, -tomua; -tomii)
rozsdás ruostunnu|h (-on, -ttu; -zii)
rozsdásodik ruostu|o (-n, -u; -tah)
rozsliszt ruis||jauh|o (-on, -uo; -oloi)
rozsomák huahmo|i (-in, -idu; -loi)
rozsos rugehi|ne (-zen, -stu; -zii)
rögtön hedi, kerras
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rögzít kiinit|tiä (-än, -täü; -etäh),
lujit|tua (-an, -tau; -etah)
rönk par|zi (-ren, -tu; -zii)
röpcédula ilmoitus||leht|i (-en, -ie;
-ii/ -löi)
röplabda verko||miäč|čü (-ün, -čüü;
-čülöi), voleibol (-an, -ua; -oi)
rövid lühü|t (-ön, -ttü; -zii)
rövidáru hieno||tavar (-an, -ua; -oi)
röviden lühüöh, lühüösti
rövidít lühend|iä (-än, -äü; -etäh)
rövidnadrág polvi||štani|t (-loin,
-loi, plur), šort|at (-ien, -ii, plur),
trus|at (-oin, -oi, plur),
truusiek|at (-koin, -koi, plur)
rövidül lühe|tä (-nen, -nöü; -eäh)
rőzse vič|ču (-an, -čua; -čoi)
rubel rubľ|u (-an, -ua; -ii)
rúd aija|s (-ksen, -stu; -ksii),
kang|i (-en, -ie; -ii/-iloi), sal|go
(-lon, -guo; -goloi), sei|väs
(-bähän, -västü; -bähii)
ruha so|ba (-van, -bua; -bii)
ruhásszekrény soba||škuap|pu (-an,
-pua; -poi)
ruhatár [megőrző] soba||vuarnak|ko
(-on, -kuo; -koloi)
ruhatáros sobien||vardoičči|i (-jan,
-jua; -jii/-joi)
ruhatisztító sovan||pezendü||laito|s
(-ksen, -stu; -ksii)
rút tuhm|u (-an, -ua; -ii)
rútság tuhmu|s (-on, -ttu; -ksii)
rügy lehten||kan|du (-nan, -dua;
-doi), silmä|ine (-zen, -stü; -zii)

S
saját iččehi|ne (-zen, -stü; -zii), om|a
(-an, -ua; -ii)
sajátos üksittä|ine (-zen, -stü; -zii)
sajátság ominažu|s (-on, -ttu; -ksii)
sajnál žiälöi|jä (-čen, -ččöü; -jäh)
sajnálkozás žiälü|s (-ön, -ttü-; -zii)
sajt juust|o (-on, -uo; -oloi)
sajtóhiba paino||haireh (-en, -tu; -ii)
sakk šahmat|at (-toin, -toi, plur)
sakkozó šahmatist|u (-an, -ua; -oi)
sál hardii||paik|ku (-an, -kua; -koi)
saláta saluat|tu (-an, -tua; -toi)
sampon šampuni (-n, -i; -loi), tukkien||pezo||aineh (-en, -tu; -ii)

sebességadás
sánc laineh (-en, -tu; -ii), vual|u (-an,
-ua; -oi)
sánta ram|bu (-man, -bua; -boi)
sántít ram|mata (-buan, -buau; -matah), rammi|ta (-čen, -ččou; -tah)
sápadt kalb|ei (-ien, -iedu; -ieloi),
valg|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
sápadtság kalbevu|s (-on, -ttu; -zii)
sapka hat|tu (-un, -tuu; -tuloi), šuapk|u (-an, -ua; -oi)
sárga kelda|ine (-zen, -stu; -zii)
sárgabarack abrikous|su (-an, -sua;
-soi)
sárgabarackfa abrikoussu||puu (-n,
-du; -loi)
sárgarépa morkouhk|u (-an, -ua;
-oi)
sárgaság [kór] keldač|ču (-un, -čuu;
-čuloi)
sárgul kellistü|ö (-n, -ü; -täh)
sarj ido|ine (-zen, -stu; -zii), ije (idien,
ijettü; idielöi)
sarjú äbäreh (-en, -tü; -ii)
sark muan||ńa|ba (-van, -bua; -boi)
sarló čirpi (-n, -i; -löi), viikat|eh
(-tehen, -ehtu; -tehii)
sarlósfecske tervu||piäskö|i (-in, -idü;
-löi)
sarok 1. [hely] kolku (-an, -ua; -ii),
salbam|o (-on, -uo; -oloi); 2. [belső] čup|pu (-un, -puu; -puloi)
sáros ligahi|ne (-zen, -stu; -zii)
sas kotk|u (-an, -ua; -ii)
sás šara||hein|ü (-än, -iä; -ii)
saslik šašlik|ku (-an, -kua; -koi)
sátán soton (-an, -ua; -oi)
sátor palatk|u (-an, -ua; -oi)
sav happameh (-en, -tu; -ii), kislot|tu (-an, -tua; -toi)
savanyít muijot|tua (-an, -tau; -etah),
suol|ata (-uan, -uau; -atah)
savanyú muig|ei (-ien, -iedu; -ieloi),
suolat|tu (-un, -tuu; -tuloi)
savanyúság kislot|tu (-an, -tua; -toi)
scsi ščii (-n, -dü; -löi)
se ni
seb ruan|u (-an, -ua; -oi), satate|s
(-ksen, -stu; -ksii)
sebes [gyors] vauhtik|as (-kahan,
-astu; -kahii)
sebesség vauhti (-n, -i; -loi)
sebességadás vauhtin||ot|to (-on,
-tuo; -toloi)

sebész
sebész hirurg|u (-an, -ua; -oi)
segéd abulai|ne (-zen, -stu; -zii)
segély avun||an|do (-non, -duo;
-doloi)
segítség abu (avun, abuu; abuloi)
sehogy(an) nikui
sehol nikus
sehonnan nikuspäi
sehova nikunne, nimih
sekély madal (-an, -ua; -oi)
selyem I fn šulku (-n, -u; -loi)
selyem II mn šulku|ine (-zen, -stu;
-zii)
sem ni
semleges neitruali|ne (-zen, -stu; -zii)
semlegesség neitralitiet|tu (-an, -tua;
-toi)
semmi nimi (nimin, nimidä)
semmilyen nikud|ai (-uan, -uadu;
-ualoi), nimittu|ine (-zen, -stu; -zii)
senki niken (nikenen, nikedä)
seprű vast|u (-an, -ua; -oi)
serdülő kesken||kazvuhi|ne (-zen,
-stu; -zii)
sereg parv|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
serény kiirehelli|ne (-zen, -stü; -zii)
serénykedik hommail|la (-en, -ou;
-lah), homm|ata (-uan, -uau; -atah)
serleg bokual|u (-an, -ua; -oi)
sertés poč|či (-in, -čii; -čiloi)
sértés abevu|s (-ksen, -stu; -ksii)
sertéshús počin||lih|a (-an, -ua; -oi)
sertészsír počin||razv|u (-an, -ua;
-oi)
sértő ab|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
sérülés ruan|u (-an, -ua; -oi),
satate|s (-ksen, -stu; -ksii)
séta kävelü|s (-ksen, -stü; -ksii)
sétál kävel|lä (-en, -öü; -läh)
sétány kävelü||kuj|o (-on, -uo; -oloi),
kuj|o (-on, -uo; -oloi)
sí [léc] suks|et (-ien, -ii, plur)
síel hiihtel|lä (-en, -öü; -läh)
síelés hiiht|o (-on, -uo; -oloi),
hiihtelemi|ne (-zen, -stü; -zii)
síelő hiihtä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi),
suksitta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
siet bučkaht|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes), kiireht|iä (-än,
-äü; -etäh)
siettet kiirehtüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
sík I fn lagev|o (-on, -uo; -oloi),
tazang|o (-on, -uo; -oloi)
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sík II mn sil|ei (-ien, -iedü; -ielöi),
šuor|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
siker suavutu|s (-ksen, -stu; -ksii)
sikeres ozak|as (-kahan, -astu;
-kahii), ozav|u (-an, -ua; -ii)
sikertelen sualehet|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
sikerül ozit|tuo (-un, -tuu; -utah),
puut|tuo (-tuu)
siketfajd meč|oi (-oin, -čoidu;
-čoloi)
siklik livi|stä (-zen, -zöü; -stäh),
luisk|ua (-an, -au; -etah), luist|ua
(-an, -au; -etah)
sikló mustu||ma|do (-von, -duo;
-doloi)
síkos lib|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
síkság lagev|o (-on, -uo; -oloi),
tazang|o (-on, -uo; -oloi)
sima sil|ei (-ien, -iedü; -ielöi),
šuor|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
simogat silit|tiä (-än, -täü; -etäh)
sír I fn kalm|u (-an, -ua; -oi)
sír II verb itk|ie (-en, -öü; -ietäh)
sirály kajo|i (-in, -idu; -loi)
síremlék kalmu||pač|as (-čahan,
-astu; -čahii)
sírkő kalmu||kiv|i (-en, -ie; -ii/-ilöi)
sivatag hiekku||mua (-n, -du; -loi)
só suol|u (-an, -ua; -ii)
sóder čuuru (-n, -u; -loi)
sodor ker|rata (-duan, -duau;
-ratah), lask|ie (-en, -ou; -ietah)
sodrófa piirai||värtinä|ine (-zen, -stü;
-zii)
sofőr aja|i (-jan, -jua; -jii/-joi),
ohjuaj|u (-an, -ua; -ii/-oi), šouferi
(-n, -i; -loi)
sógornő [fivér felesége] kälü (-n, -ü;
-löi)
soha nikonzu
sóhajtás hengähtü|s (-ksen, -stü;
-ksii)
sóhajtozás ohkand|u (-an, -ua; -oi),
ohkeh (-en, -tu; -ii)
sóhajtozik ohk|ua (-an, -au; -etah)
sohasem nikonzu
sok mon|i (-en, -du; -ii), äijü, äijän
sokáig hätkekse, hätken, pitkähes
sokan mon|et (-ien, -ii, plur)
sokaság äij|ü (-än; -iä; -ii)
sokféle kaiken||mo|ine (-izen, -stu;
-izii)

statisztika
sokkal äijäl
sokoldalú kaiken||puoli|ne (-zen,
-stu; -zii), monen||keski|ne (-zen,
-stu; -zii), moni||puoli|ne (-zen,
-stu; -zii)
sokszínű moni||väri|ne (-zen, -stü;
-zii), kirjav|u (-an, -ua; -ii)
sokszögű moni||čuppu|ine (-zen, -stu;
-zii), moni||kulma|ine (-zen, -stu;
-zii)
sólyom hauk|ku (-an, -kua; -koi)
sor 1. jon|o (-on, -uo; -oloi); 2.
[láncolat] rivi (-n, -i; -löi)
sorompó šlagbaum|u (-an, -ua; -oi),
poikki||puu (-n, -du; -loi), tien||salvač|in (-čimen, -indu; -čimii)
sorrend vuor|o (-on, -uo; -oloi)
sorsjáték lotar|ei (-ien, -iedü; -ieloi)
sort polvi||štani|t (-loin, -loi, plur),
šort|at (-ien, -ii, plur), trus|at (-oin,
-oi, plur), truusiek|at (-koin, -koi,
plur)
sóska barčo|i (-in, -idu; -loi),
suolu||hein|ü (-än, -iä; -ii), varčo|i
(-in, -idu; -loi)
sovány laih|u (-an, -ua; -oi)
soványodik laihtu|o (-n, -u; -tah)
sózás suolav|o (-on, -uo; -oloi)
söpör pühki|e (-n, -ü; -täh)
sör piiv|o (-on, -uo; -oloi)
sörte su|vas (-gahan, -vastu; -gahii)
sőt kai
sötét mn pim|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
sötétedik pime|tä (-nen, -nöü; -täh)
sötétkék muzavan||sini|ne (-zen,
-stü; -zii)
sötét(ség) pim|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
sövény ai|du (-jan, -dua; -doi)
spanyol ispuaniela|ine (-zen, -stu;
-zii), ispuanien (rtlan)
Spanyolország Ispuani|i (-en, -edu)
spenót špinuat|tu (-an, -tua; -toi)
sport sport|u (-an, -ua; -ii),
voimistelu (-n, -u; -loi)
sportoló sportuičči|i (-jan, -jua; -jii/
-joi), voimisteli|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
sportolónő sportu||nai|ne (-zen, -stu;
-zii)
stabil püzü|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
stadion stadion (-an, -ua; -oi)
statisztika statistiek|ku (-an, -kua;
-koi)

stílus
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stílus stiili (-n, -i; -löi)
stúdió stuudi|i (-en, -edu; -eloi)
súg čuhk|ua (-an, -au; -etah),
šupet|tua (-an, -tau; -etah)
sugár säjeh (-en, -tü; -ii), su|vas
(-gahan, -vastu; -gahii)
sugárzás [műsorszórás] ohjelm|u
(-an, -ua; -oi), säjeh (-en, -tü; -ii)
suhogás šohu (-n, -u; -loi)
súly nostamu|s (-ksen, -stu; -ksii),
pain|o (-on, -uo; -oloi), tak|ku (-an,
-kua; -koi)
súlyos [átv] vaig|ei (-ien, -iedu;
-ieloi)
súlytalanság painottomu|s (-ksen,
-stu; -ksii)
suta köhmišk|ö (-ön, -üö; -ölöi),
kömpišk|ö (-ön, -üö; -ölöi),
höžäk|kö (-ön, -küö; -kölöi)
suttog čuhk|ata (-uan, -uau; -atah),
šupahut|tua (-an, -tau; -etah)
suttogva šupettajen
süket kuurn|is (-ehen, -ehtu; -ehii)
süketnéma kielet|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii)
sül verb pastu|o (-n, -u; -tah),
žuari|ekseh (-mmos, -hes; -tahes),
žuarivu|o (-n, -u; -tah)
sült pastet|tu (-un, -tuu; -tuloi)
süllyedés langiemi|ne (-zen, -stu;
-zii), langiend|u (-an, -ua; -oi),
laskenemi|ne (-zen, -stu; -zii),
laskenend|u (-an, -ua; -oi)
sün(disznó) jož|a (-an, -ua; -ii),
nieglik|ko (-on, -kuo; -ko-loi)
sürget kiirehtüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
sürgönyöz telegrafiirui|ja (-čen,
-ččou; -jah)
sűrű I fn sal|o (-on, -uo; -oloi)
sűrű II mn rig|ei (-ien, -iedü;
-ielöi), sag|ei (-ien, -iedu; -eloi),
tih|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
sűrűség tihevü|s (-ön, -ttü; -zii)
sűrűsödik sa|jeta (-genen, -genou;
-jetah), tihe|tä (-nen, -nöü; -täh)
süt 1. žuari|e (-n, -u; -tah); 2. [nap]
past|ua (-au)
sütkérezik räkit|tüö (-ün, -tüü; -ütäh)
svájci šveisars|u (-an, -ua; -oi)
svéd ruoč|či (-in, -čii; -čiloi),
ruoččila|ine (-zen, -stu; -zii),
ruočin (rtlan)
Svédország Ruoč|či (-in, -čii)

SZ
szab viil|diä (-län, -däü; -letäh), viil|tä
(-en, -öü; -täh)
szabad mn ilma|ine (-zen, -stu; -zii),
väll|ü (-än, -iä; -ii)
szabadalom patent|u (-an, -ua; -oi)
szabadnap lebo||päiv|ü (-än, -iä; -ii)
szabadon välläh
szabadság 1. vällü|s (-ön, -ttü; -ksii);
2. [munkából] lom|a (-an, -ua; -ii)
huogav|o (-on, -uo; -oloi)
szabály norm|u (-an, -ua; -ii),
siän|dö (-nön, -düö; -dölöi)
szabályos siännön||muga|ine (-zen,
-stu; -zii)
szabályosan normuallizesti
szabályoz tazoit|tua (-an, -tau; -etah)
szabályszerű siännön||muga|ine
(-zen, -stu; -zii)
szabályzat siän|nöt (-dölöin, -dölöi,
plur), ustuav|u (-an, -ua; -oi)
szag duuhu (-n, -u; -loi), haižu (-n,
-u; -loi)
szagol ńuust|ua (-an, -au; -etah)
szagos hajuž|u (-an, -ua; -oi)
száguld lennät|tiä (-än, -täü; -etäh),
viuhkaht|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes)
száj suu (-n, -du; -loi)
szájpadlás kida||la|gi (-in, -gie;
-giloi), suu||la|gi (-in, -gie; -giloi)
szakács keittä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
szakácsnő kuhark|u (-an, -ua; -oi)
szakadás katkelmu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
szakadatlan keskevümät|öi (-tömän,
-tömiä; -tömii)
szakadatlanul loppemattah
szakadék kallivo||notk|o (-on, -uo;
-oloi), rotk|o (-on, -uo; -oloi)
szakáll par|du (-ran, -dua; -doi)
szakállas pardu||suu (-n, -du; -loi),
parrak|as (-kahan, -astu, -kahii)
szakasz ka|uzi (-vven, -uttu; -uzii)
szakember ammatti||mie|s (-hen, -stü;
-hii), nero||mie|s (-hen, -stü; -hii)
szakít revit|tiä (-än, -täü; -etäh)
szakkör kerh|o (-on, -uo; -oloi)
szakszervezet ammatti||liit|to (-on,
-tuo; -toloi), profsojuuz|u (-an,
-ua; -oi)

szánt
szál [fonal] lang|u (-an, -ua; -oi),
niit|ti (-in, -tii; -tilöi)
szalad juo|sta (-ksen, -ksou; -stah),
neľľu|ta (-on, -ou; -tah)
száll len|diä (-nän, -däü; -netäh),
len|nellä (-delen, -delöü; -nelläh)
szállít tu|vva (-on, -ou; -vvah),
juon|dua (-nan, -dau; -netah),
vediä (vien, vedäü; vietäh)
szállítás ve|do (-von, -duo; -doloi)
szálloda hoteli (-n, -i; -loi)
szalma ol|gi (-len, -gie; -gii/-giloi)
szalon salon (-an, -ua; -oi)
szalonna läski (-n, -i; -löi)
szalvéta salfietk|u (-an, -ua; -oi)
szám lu|gu (-vun, -guu; -guloi),
noumer (-an, -ua; -oi)
szamár osl|u (-an, -ua; -ii)
számára näh (+ illat), nähte (+ illat),
niškoi (+ illat), varte (+ illat)
számítógép kompjuuter (-an, -ua;
-oi), tiedo||koneh (-en, -tu; -ii)
számjegy noumer (-an, -ua; -oi)
számla čot|tu (-an, -tua; -tii)
számláló ozutta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
szamóca meččü||manǯo|i (-in, -idu;
-loi), peldo||manǯo|i (-in, -idu;
-loi)
számol lu|gie (-ven, -gou; -gietah)
számolás luvettelemi|ne (-zen, -stu;
-zii), luvettelend|u (-an, -ua; -oi)
számológép laski|n (-men, -ndu;
-mii), lasku||koneh (-en, -tu; -ii)
számos äijü, äijän
szamovár samvuar|u (-an, -ua; -oi)
számtalan äijü, äijän, lugemat|oi
(-toman, -tomua; -tomii)
száműz karkoit|tua (-an, -tau; -etah)
száműzetés karkoitu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
szán I fn regi (rien, regie; regilöi)
szán II verb žiälöi|jä (-čen, -ččöü;
-jäh)
szánakozás žiälü|s (-ön, -ttü-; -zii)
szánalmas žiälöittäv|ü (-än, -iä; -ii)
szánalom žiälü|s (-ön, -ttü-; -zii)
szanatórium sanatouri|i (-en, -edu;
-eloi)
szándékosan nareko
szándékozik taht|uo (-on, -ou; -otah)
szankció sanksi|i (-en, -edu; -eloi)
szánkó regü|t (-ön, -ttü; -zii)
szánt kün|diä (-nän, -däü; -netäh)

szántás
szántás kün|dö (-nön, -düö; -dölöi)
szántóvető kündä|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi)
szappan muil|u (-an, -ua; -ii)
szappantartó muilu||vakka|ine (-zen,
-stu; -zii)
szár kor|zi (-ren, -tu; -zii)
szárad kuiv|ua (-an, -au; -etah)
száraz kuiv|u (-an, -ua; -ii)
szárazság kuivu|s (-on, -ttu; -zii)
szárít kuivail|la (-en, -ou; -lah),
kuiv|ata (-uan, -uau; -atah)
szarka harak|ku (-an, -kua; -koi)
származás heimo||kun|du (-nan, -dua;
-dii), roindu||per|ä (-än, -iä; -ii),
sugu||per|ä (-än, -iä; -ii)
szárny sii|bi (-ven, -bie; -bii)
szárnyas lendeli|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi), siivek|äs (-kähän, -ästü;
-kähii)
szarv sarv|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
szarvas pedru (-n, -u; -loi)
szatíra satiir|u (-an, -ua; -oi)
szatyor sumk|u (-an, -ua; -ii)
szavatol tagust|ua (-an, -au; -etah)
szavatosság tagu|s (-ksen, -stu; -ksii)
szavaz iänest|iä (-än, -äü; -etäh)
szavazás iänestü|s (-ksen, -stü; -ksii)
szavazó valličči|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
szavazólap valličus||bumuag|u (-an,
-ua; -oi)
száz sada (suan, sadua; sadoi)
század [kor] vuozi||sada (-suan,
-sadua; -sadoi)
százalék prosent|u (-an, -ua; -oi)
szédülés huimavu|s (-ksen, -stu;
-ksii), piän||püörütü|s (-ksen, -stü;
-ksii)
szegénység kurju|s (-on, -ttu; -ksii)
szégyen huig|ei (-ien, -iedu; -ieloi),
sramu (-n, -u; -loi)
szégyenlős huigien||varuaj|u (-an, -ua;
-ii/-oi)
szégyenlősség huigien||varuand|u
(-an, -ua; -oi)
szégyentelen huigiet|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
szék stuul|u (-an, -ua; -ii)
szekér deleg|ü (-än, -iä; -öi)
szekfű neilik|ku (-an, -kua; -koi)
szekrény škuap|pu (-an, -pua; -poi)
szél [légmozgás] tuul|i (-en, -du; -ii)
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szelep kluapan (-an, -ua; -oi),
ventil|ü (-än, -iä; -öi)
szeles tuuli|ne (-zen, -stu; -zii)
széles lev|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
szélesség 1. levevü|s (-ön, -ttü; -zii);
2. [földrajzi] levevüs||ast|e (-ien,
-ettu; -ieloi)
szélesvállú levei||hardie|ne (-zen, -stu;
-zii)
szellem heng|i (-en, -ie;-ii/-ilöi)
szellemi hengi|ne (-zen, -stü; -zii)
szellőzőablak tuuletus||ikkuna|ine
(-zen, -stu; -zii)
szélső laidima|ine (-zen, -stu; -zii),
perimä|ine (-zen, -stü; -zii)
szélütés hullav|o (-on, -uo; -oloi)
szem 1. [látószerv] silm|ü (-än, -iä;
-ii), 2. [termés] jüv|ä (-än, -iä; -ii)
szembe(n) kohtas (+ gen), vastah,
vastal (+ gen), vastale (+ gen),
vastalpäi (+ gen)
szembeszökő nägü|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi)
szemcse jüv|ä (-än, -iä; -ii)
személyesen nimellizesti
személyvonat rahvas||poujezd|u
(-an, -ua; -oi)
személyzet hengi||kun|du (-nan, -dua;
-dii)
szemerkél [eső] čipet|tiä (-täü),
čihmerd|iä (-äü),
szemeszter semestr|u (-an, -ua; -oi)
szemét mur|do (-ron, -duo; -doloi),
top|pu (-an, -pua; -pii)
szeminárium seminuar|u (-an, -ua;
-oi)
szemközt kohtas, vastalpäi
szemlátomást silmin||nähten
szemléletes ilmek|äs (-kähän, -ästü;
-kähii), ozutta|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
szemöldök kulm|u (-an, -ua; -ii),
kulmu||karv|at (-oin, -oi, plur)
szempilla ripsi (-n, -i; -löi)
szempillantás silmän||lipahtu|s
(-ksen, -stu; -ksii)
szemrehányás jasatu|s (-ksen, -stu;
-ksii), soimav|o (-on, -uo; -oloi)
szemtanú silmin||nägi|i (-jän, -jiä;
-jii/-jöi)
szemtelen jürk|ü (-än, -iä; -ii),
rüöhk|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
szemüveg očk|at (-ien, -ii, plur)

szerencsétlenség
szén hiil|i (-en, -dü; -lii)
széna hein|ü (-än, -iä; -ii)
széngáz čihv|u (-an, -ua; -oi),
kuačku (-n, -u; -loi)
szent püh|ä (-än, -iä; -ii)
szentel risti|e (-n, -ü; -täh)
szentimentális sentimentaľno|i (-in,
-idu; -loi)
szentkép obraz|u (-an, -ua; -oi)
Szentlélek Püh|ä Heng|i (-än, -iä;
-ii / -en, -ie;-ii/-ilöi)
szentség pühü|s (-ön, -ttü; -zii)
szenved kidui|ja (-čen, -ččou; -jah),
muok|atakseh (-kuammos,
-kuahes; -atahes), muokkavu|o
(-n, -u; -tah)
szenvedély kiindümü|s (-ksen, -stü;
-ksii)
szenvedés kiduičend|u (-an, -ua;
-oi)
szép čom|a (-an, -ua; -ii), kaun|is
(-ehen, -istu; -ehii)
szépen čomasti
szépirodalom belletristiek|ku (-an,
-kua; -koi)
szépít čomend|ua (-an, -au; -etah),
kaunist|ua (-an, -au; -etah)
szépítkezik kaunistu|o (-n, -u; -tah)
szeplő kurmič|ču (-an, -čua; -čoi)
szépség čomu|s (-on, -ttu; -zii),
kaunehu|s (-on, -ttu; -zii)
szeptember süvüs||kuu (-n, -du; -loi)
szépül čome|ta (-nen, -nou; -tah),
kaunistu|o (-n, -u; -tah)
szer aineh (-en, -tu; -ii)
szerb serbiela|ine (-zen, -stu; -zii),
serb|u (-an, -ua; -oi)
Szerbia Serbi|i (-en, -edu)
szerda kolma|s||päivü (-n||piän,
-ttu||päiviä; -nzii||päivii)
szerelem armastu|s (-ksen, -stu;
-ksii), mieldümü|s (-ksen, -stü;
-ksii), rakkahu|s (-on, -ttu; -zii)
szerelmes mieldünü|h (-ön, -ttü; -zii)
szerencse lük|kü (-ün, -küü; -külöi)
szerencsés lükük|äs (-kähän, -ästü;
-kähii), ozak|as (-kahan, -astu;
-kahii), ozav|u (-an, -ua; -ii)
szerencsétlen ozat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
szerencsétlenség ozattomu|s (-on,
-ttu; -ksii), vahing|o (-on, -uo;
-oloi)

szerep
szerep rouli (-n, -i; -loi)
szeret armast|ua (-an, -au; -etah),
rakast|ua (-an, -au; -etah), suvai|ja
(-čen, -ččou; -jah)
szeretet armastu|s (-ksen, -stu; -ksii),
rakkahu|s (-on, -ttu; -zii),
suvaiču|s (-ksen, -stu; -ksii)
szeretett rak|as (-kahan, -astu; -kahii)
szerint mugah (+ gen), müöte
(+ part)
szerkeszt muovail|la (-en, -ou; -lah)
szerkesztő redaktor (-an, -ua; -oi)
szerkesztőség redaksi|i (-en, -edu;
-eloi)
szerkezet rakendeh (-en, -tu; -ii)
szerszám ruado||bruj|a (-an, -ua;
-ii), ruado||koneh (-en, -tu; -ii),
ruado||vehkeh (-en, -tü; -ii)
szertartás hienostelu (-n, -u; -loi)
szérű riih|i (-en, -tü; -ii)
szerv 1. [élettan] eli|n (-men, -ndü;
-mii); 2. [intézmény] virast|o (-on,
-uo; -o-loi)
szervez tüönüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
szervezés ohjav|o (-on, -uo; -oloi),
ohjuami|ne (-zen, -stu; -zii),
ohjuand|u (-an, -ua; -oi)
szerző azu|i (-jan, -jua; -jii/-joi),
luadi|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
szerződés sobimu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
szerződik so|bie (-vin, -biu; -vitah)
szerződtet palk|ata (-uan, -uau;
-atah)
szesz humal (-an, -ua; -oi), spirtu
(-n, -u; -loi)
szeszélyes tiešač|ču (-un, -čuu;
-čuloi)
szeszélyeskedik suurendel|lakseh
(-emmos, -eleh; -lahes),
tieš|šiekseh (-immös, -šihes; -itähes)
széthasad hal|leta (-genen, -genou;
-letah), lohke|ta (-nen, -nou; -etah)
szétoszlik jaguakseh (juammos,
jagahes; juatahes), jagavu|o (-n,
-u; -tah)
szétoszt jagua (juan, jagau; juatah)
szétrobban räjähtel|läkseh (-emmös,
-ehes; -lähes)
szétszakad katke|ta (-nen, -nou;
-tah)
szétszakít katk|ata (-uau)
szétszed huarot|tua (-an, -tau; -etah)
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széttép katk|ata (-uau)
széttör hal|lata (-guan, -guau;
-latah), lohk|ata (-uan, -uau; -atah)
széttörik lohke|ta (-nen, -nou; -etah),
mure|ta (-nen, -nou; -tah)
szétvág lohk|ata (-uan, -uau; -atah)
szid(almaz) kir|ota (-uon, -uou;
-otah)
sziget suar|i (-en, -du; -ii/-iloi)
szigetvilág suarist|o (-on, -uo; -oloi)
szigorú julm|u (-an, -ua; -ii), kov|a
(-an, -ua; -ii)
szikla kalliv|o (-on, -uo; -oloi)
szikra kü|ven (-benen, -vendü;
-benii)
szilárd kov|a (-an, -ua; -ii), luj|a (an,
-ua; -ii)
szilfa ďala|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
szilva sliivu (-n, -du; -loi)
szilvafa sliivu||puu (-n, -du; -loi)
szimat vainu (-n, -u; -loi)
szimatol ńuust|ua (-an, -au; -etah),
vainu|ta (-on, -ou; -tah)
szimbólum simvol|u (-an, -ua; -oi)
szimfónia simfouni|i (-en, -edu;
-eloi)
szimpátia simpuati|i (-en, -edu; -eloi)
szín [árnyalat] muju (-n, -u; -loi),
väri (-n, -i; -löi)
színes värilli|ne (-zen, -stü; -zii)
színész akťour|u (-an, -ua; -oi),
ozutteli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
színezés väritü|s (-ksen, -stü; -ksii)
színház teatr|u (-an, -ua; -oi)
színházi teatralli|ne (-zen, -stu; -zii)
szinonima sinounim|u (-an, -ua;
-oi)
színpad teatru||al|a (-an, -ua; -oi)
szintén sego, sežo
színtér ozuttam|o (-on, -uo; -oloi)
színvonal taz|o (-on, -uo; -oloi)
szirt kalliv|o (-on, -uo; -oloi)
szita siegl|u (-an, -ua; -oi), žiit|tu
(-an, -tua; -toi)
szitakötő vezi||korendo|ine (-zen,
-stu; -zii)
szitál žiitoi|ja (-čen, -ččou; -jah),
višk|ata (-uan, -uau; -atah)
szitok kirovu|s (-ksen, -stu; -ksii)
szív fn süväi|n (-men, -ndü; -mii)
szivárvány ukon||kuar|i (-en, -du;
-iloi), ukon||vem|mel (-belen,
-meldü; -belii)

szomorú
szivattyú pumpu (-n, -u; -loi),
nasos|su (-an, -sua; -soi)
szivattyúz pump|ata (-uan, -uau;
-atah)
szivélyes südämelli|ne (-zen, -stü;
-zii)
szíves pehmei||südämelli|ne (-zen,
-stü; -zii), südämelli|ne (-zen,
-stü; -zii)
szívós kestä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
szláv slavjuan|u (-an, -ua; -oi),
slavjuanoin (rtlan)
szmog savu||pilv|i (-en, -ie; -ii/-ilöi),
savu||sumu (-n, -u; -loi)
szó san|a (-an, -ua; -oi)
szoba perti (-n, -i; -löi)
szobafestő mualari (-n, -i; -loi)
szóbeli suulli|ne (-zen, -stu; -zii)
szobor vesto||kuv|a (-an, -ua; -ii)
szobrász kuvan||vestä|i (-jän, -jiä;
-jii/ -jöi)
szobrászat kuvan||vesto||tai|do (-jon,
-duo; -doloi)
szociális sosiualli|ne (-zen, -stu; -zii)
szociológia sosiolougi|i (-en, -edu;
-eloi)
szociológiai sosiolougielli|ne (-zen,
-stu; -ii)
szociológus sosioloug|u (-an, -ua; -oi)
szokatlan oudo (ovvon, ouduo;
oudoloi)
szókincs sana||var|a (-an, -ua; -oi)
szoknya jupk|u (-an, -ua; -ii)
szól 1. [hallatszik] iän|diä (-nän, -däü;
-netäh); 2. [mond] san|uo (-on, -ou;
-otah), virk|ua (-an, -au; -etäh)
szólásmondás poverk|u (-an, -ua;
-oi), sanan||polv|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
szolgálat palvelu|s (-ksen, -stu; -ksii)
szólít kuč|čuo (-un, -čuu; -utah)
szombat suovat|tu (-an, -tua; -toi)
szomjazik juotat|tua (-tau)
szomj(úság) juotatu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
szomorkodik atkaloi|jakseh
(-čemmos, -ččehes; -jahes),
atkaloi|ja (-čen, -ččou; -jah),
goŕui|ja (-čen, -ččou; -jah),
igävöi|jäkseh (-čemmös, -ččehes;
-jähes), igävöi|jä (-čen, -ččöü; -jäh)
szomorú atkal (-an, -ua; -oi), igäv|ü
(-än, -iä; -ii), goŕahi|ne (-zen, -stu;
-zii), jüg|ei (-ien, -iedü; -ielöi)

szomorúság
szomorúság atkalu|s (-on, -ttu; -zii),
goŕ|a (-an, -ua; -ii), igäv|ü (-än,
-iä; -ii)
szomszédos rinnal||oli|i (-jan, -jua;
-jii/ -joi)
szónok pagizi|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
szoptat imet|tiä (-än, -täü; -etäh)
szór ripoit|tua (-an, -tau; -etah)
szórakozás iloitu|s (-ksen, -stu; -ksii)
szórakozik iloit|ellakseh (-telemmos,
-telehes; -ellahes), iloit|tuo (-un,
-tuu; -utah), vesseldü|ö (-n, -ü;
-täh)
szórakoztat iloit|ella (-telen, -telou;
-ellah), vesselüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
szórakoztató kummak|as (-kahan,
-astu; -kahii)
szorgalmas ahker (-an, -ua; -ii),
kehtuaj|u (-an, -ua; -oi), radeičči|i
(-jan, -jua; -jii/ -joi)
szorgalmasan ahkerasti
szorgalom ahkeru|s (-on, -ttu; -ksii),
kehtav|o (-on, -uo; -oloi),
radeńń|u (-an, -ua; -oi)
szorít kobrist|ua (-an, -au; -etah),
painat|tua (-an, -tau; -etah),
pain|ua (-an, -au; -etah)
szórólap ilmoitus||leht|i (-en, -ie;
-ii/-löi)
szoros I fn kallivo||notk|o (-on, -uo;
-oloi), salm|i (-en, -ie; -iloi)
szoros II mn ahta|s (-han, -stu; -hii),
kiind|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
szoroz ker|rata (-duan, -duau;
-ratah)
szorzás kerdav|o (-on, -uo, -oloi)
szósz paini|n (-men, -ndu; -mii)
szótag tavu (-n, -u; -loi)
szótár sana||kniig|u (-an, -ua; -oi)
szóval ga
szovjet sovesko|i (-in, -idu; -loi)
szöcske čirka|ine (-zen, -stu; -zii),
čirk|u (-an, -ua; -oi),
marju||kat|ti (-in, -tii; -tiloi)
szög [fém] nuagla|ine (-zen, -stu; -zii)
szöglet čup|pu (-un, -puu; -puloi),
kolku (-an, -ua; -ii), salbam|o (-on,
-uo; -oloi)
szőke valgei||veri|ne (-zen, -stü; -zii)
szökevény pagola|ine (-zen, -stu;
-zii), pajennu|h (-on, -ttu; -zii)
szökik pa|jeta (-genen, -genou;
-jetah)
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szökőkút fontuan|u (-an, -ua; -oi)
szőlő 1. [növény] vinogruadu||puu
(-n, -du; -loi); 2. [gyümölcs]
vinogruad|u (-an, -ua; -oi); 3.
[ültetvény] vinogruadu||sa|du
(-vun, -duu; -duloi)
szőnyeg kour|u (-an, -ua; -oi)
szőr 1. karv|u (-an, -ua; -oi); 2.
[emberi] tuk|ku (-an, -kua; -kii)
szörnyű hirv|ei (-ien, -iedü; -ielöi),
kauh|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
szöveg tekst|u (-an, -ua; -oi)
szöveggyűjtemény lugemist|o (-on,
-uo; -oloi)
szövet 1. [biológia] kuvo|s (-ksen,
-stu; -ksii); 2. [textil]
kuvondahi|ne (-zen, -stu; -zii),
kanga|s (-han, -stu; -hii),
tekstiiľ|u (-an, -ua; -oi)
szövetkezet ühtümü|s (-ksen, -stü;
-ksii)
szövetség liit|to (-on, -tuo; -toloi)
szövődmény jälgi||vaiv|u (-an, -ua;
-oi)
szputnyik sputniek|ku (-an, -kua;
-koi)
sztrájk vastustus||toim|i (-en, -ie; -ii/
-iloi), zabastouhk|u (-an, -ua; -oi)
szubjektív subjektiivi|ne (-zen, -stu;
-zii)
szúnyog čak|ku (-an, -kua; -koi),
pińo|i (-in, -idu; -loi)
szúr 1. čök|kie (-in, -kiü; -itäh),
oz|ata (-uan, -uau; -atah),
püstel|lä (-en, -öü; -läh),
püst|iä (-än, -äü; -etäh); 2.
[rovar] ńok|ata (-kuan, -kuau;
-atah)
szúrás [érzet] püstö|s (-ksen, -stü;
-ksii)
szurok ďokti (-n, -i; -loi)
szúrós ogahak|as (-kahan, -astu;
-kahii)
szuszog öhk|iä (-än, -äü; -etäh)
szuvas hapannu|h (-on, -ttu; -zii)
szűk ahta|s (-han, -stu; -hii),
kai|du (-jan, -dua; -doi)
szűkölködik hädävü|ö (-n, -ü; -täh)
szűkölködő köüh|ü (-än, -iä; -ii),
varat|oi (-toman, -tomua; -tomii)
szükséges nepremenno|i (-in, -idu;
-loi), pä|die (-in, -döü; -dietäh),
tarvittav|u (-an, -ua; -ii)

takarékoskodás
szükséglet tar|veh (-behen, -vehtu;
-behii)
születés rodiemi|ne (-zen, -stu; -zii),
rodiend|u (-an, -ua; -oi)
születésnap roindu||päiv|ü (-än, -iä;
-ii)
születik rodi|ekseh (-mmos, -hes;
-tahes)
szülőföld roindu||mua (-n, -du; -loi),
ižän||mua (-n, -du; -loi)
szülők vahnemb|at (-ien, -ii, plur)
szünet aijan||kesk|i (-en, -ie; -ii/-ilöi)
szünidő lom|a (-an, -ua; -ii)
szünnap lebo||päiv|ü (-än, -iä; -ii)
szűr verb filtrui|ja (-čen, -ččou; -jah)
szürke harm|ai (-uan, -uadu; -ualoi)
szűrő filtr|u (-an, -ua; -oi)
szűz neido|i (-in, -idu; -loi)
szűzföld uvvis||mua (-n, -du; -loi)

T,TY
tábla la|udu (-vvan, -udua; -udoi)
táblázat tauluk|ko (-on, -kuo; -koloi)
tabletta tabletk|u (-an, -ua; -oi)
tábor luageri (-n, -i; -loi)
tábornok generual|u (-an, -ua; -oi)
tacskó [eb] mägrü||koir|u (-an, -ua;
-ii)
tag [szervezetben] ozan||otta|i (-jan,
-jua; -jii/-joi)
tagadószó kieldo||san|a (-an, -ua; -oi)
tágas lev|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
táj čur|a (-an, -ua; -ii), lohk|o (-on,
-uo; -oloi), ümbärist|ö (-ön, -üö;
-ölöi)
tájékoztat ilmoit|tua (-an, -tau; -etah)
tájékoztatás ilmoittami|ne (-zen,
-stu; -zii), ilmoitu|s (-ksen, -stu;
-ksii), tiijoitu|s (-ksen, -stu; -ksii)
tajga taig|u (-an, -ua; -oi)
tájkép luondo||kuv|a (-an, -ua; -ii),
ümbäristö||kuv|a (-an, -ua; -ii)
tajték vuaht|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
takács kudo|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
takar kat|tua (-an, -tau; -etah)
takarékkönyv siästö||kirj|u (-an,
-ua; -oi)
takarékos siästä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
takarékoskodás siästämi|ne (-zen,
-stü; -zii), siäständ|ü (-än, -iä; -öi),
siäst|ö (-ön, -üö; -ölöi)

takarít
takarít kabrast|ua (-an, -au; -etah)
takarítás kabrastu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
takarítónő kabrasta|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
takarmány rehu (-n, -u; -loi)
takaró oďďual|u (-an, -ua; -oi)
takarózik kat|tuakseh (-ammos,
-tahes; -etahes), kattavu|o (-n,
-u; -tah)
taktika taktiek|ku (-an, -kua; -koi)
taktus takt|u (-an, -ua; -oi)
tál ju|odu (-vvan, -odua; -odii),
maľľ|u (-an, -ua; -oi), stauč|ču
(-an, -čua; -čoi)
talaj mua (-n, -du; -loi),
mua||per|ä (-än, -iä; -ii), mul|du
(-lan, -dua; -doi)
találékony keinok|as (-kahan, -astu;
-kahii), nevvok|as (-kahan, -astu;
-kahii)
találkozás vastavumi|ne (-zen, -stu;
-zii), vastavund|u (-an, -ua; -oi)
találkozik nä|htäkseh (-immös,
-gehes; -htähes), vast|ata (-uan,
-uau; -atah), vastavu|o (-n, -u; -tah)
találkozó vastavumi|ne (-zen, -stu;
-zii), vastavund|u (-an, -ua; -oi)
találmány keksind|ö (-ön, -üö;
-ölöi), lö|üdö (-vvön, -üdüö; -ölöi)
talán suau, voi
tálca podnos|su (-an, -sua; -soi)
talizmán talismuan|u (-an, -ua; -oi)
talp [láb része] jallan||pohj|u (-an,
-ua; -ii)
tályog ajaja|ine (-zen, -stu; -zii), ajo|s
(-ksen, -stu; -ksii), paiz|e (-ien,
-ettu; -ieloi)
tám pong|ü (-än, -iä; -ii), tu|gi (-ven,
-gie; -giloi)
támasz pong|ü (-än, -iä; -ii), tu|gi
(-ven, -gie; -giloi)
támaszkodik noj|ata (-uan, -uau;
-atah), nojavu|o (-n, -u; -tah)
támla selgü||noj|a (-an, -ua; -ii)
tán suau, voi
tanács 1. [tanácsadás] nevvottelu
(-n, -u; -loi); 2. [testület]
nevvost|o (-on, -uo; -oloi)
tanácsadás nevv|o (-on, -uo; -oloi),
nevvon||an|do (-non, -duo; -doloi),
nevvondu||laito|s (-ksen, -stu;
-ksii), nevvottelu (-n, -u; -loi)
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tanácsadó nevvon||anda|i (-jan, -jua;
-jii/-joi), vihjaili|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
tanácskozás nevvottelu|t (-loin, -loi,
plur)
tanácskozik nevv|uo (-on, -ou;
-otah)
tanácsol vihjail|la (-en, -ou; -lah)
tanár opasta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
tánc tansi (-n, -i; -loi)
táncol tansi|e (-n, -u; -tah)
táncos(nő) pläšši|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi)
tanfolyam oppi||kurs|u (-an, -ua; -oi)
tanít opast|ua (-an, -au; -etah)
tanítás opastami|ne (-zen, -stu; -zii),
opastand|u (-an, -ua; -oi)
tanító opasta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
tank tank|u (-an, -ua; -oi)
tankönyv opastus||kniig|u (-an, -ua;
-oi)
tanóra urok|ku (-an, -kua; -koi)
tantárgy opastus||aineh (-en, -tu; -ii)
tanú tovesta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
tanul opastu|o (-n, -u; -tah)
tanuló opastu|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
tanulság opastu|s (-ksen, -stu; -ksii)
tanúskodás tovestami|ne (-zen, -stu;
-zii), tovestand|u (-an, -ua; -oi)
tanya huutor (-an, -ua; -oi)
tapad tunget|ellakseh (-telemmos,
-telehes; -ellahes)
tapasztalat malt|o (-on, -uo; -oloi)
tapasztalatlan maltot|oi (-toman,
-tomua; -tomii), tottumat|oi (toman,
-tomua; -tomii)
tapasztalt malta|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
tapéta špalieri|t (-loin; -loi)
tapintat hieno||südämelližü|s (-ön,
-ttü; -ksii)
tapintatos hieno||südämelli|ne (-zen,
-stü; -zii)
táplál süöt|tiä (-än, -täü; -etäh)
táplálék süömi|ne (-zen, -stü; -zii)
táplálkozás süönd|ü (-än, -iä; -ii)
táplálkozik süöt|elläkseh
(-telemmös, -telehes; -ellähes)
taplógomba käžn|ü (-än, -iä; -öi)
taps aplodisment|at (-oin, -oi, plur)
tapsol aplodiirui|ja (-čen, -ččou;
-jah), pläküt|ellä (-telen, -telöü;
-elläh), pläküt|tiä (-än, -täü; -etäh)

távolodik
tar paľľas||piä (-n, -dü; -löi)
taraj harj|u (-an, -ua; -oi), helt|u
(-an, -ua; -oi)
tárgy ezineh (-en, -tü; -ii), vehkeh
(-en, -tü; -ii), veš|ši (-in, -šii; -šiloi)
tarisznya šal|gu (-lun, -guu; -guloi)
tarka kirjav|u (-an, -ua; -ii),
moni||väri|ne (-zen, -stü; -zii)
tároló sklua|du (-vun, -duu; -duloi)
társadalmi ühteis||kunnalli|ne (-zen,
-stu; -zii)
társadalom ühteis||kun|du (-nan,
-dua; -dii)
társalog pagizut|tua (-an, -tau; -etah),
pa|ista (-gizen, -gizou; -istah),
tolkui|ja (-čen, -ččou; -jah)
társaság sebru|s (-ksen, -stu; -ksii),
seur|u (-an, -ua; -oi)
társulat sebru|s (-ksen, -stu; -ksii),
seur|u (-an, -ua; -oi)
tart 1. [kézben] pi|diä (-en, -däü;
-etäh); 2. [vmeddig] leve|tä (-nen,
-nöü; -täh)
tartalék pieto|s (-ksen, -stu; -ksii),
var|a (-an, -ua; -oi)
tartalmaz sün|düö (-nün, -düü;
-nütäh)
tartalom süväind|ö (-ön, -üö; -ölöi)
tartalom(jegyzék)
kogomus||luvettelu (-n, -u; -loi),
süväindö||luvettelu (-n, -u; -loi)
tartózkodás [vhol] olend|u (-an, -ua;
-oi)
tasak sumk|u (-an, -ua; -ii)
taszít töük|ätä (-kiän, -kiäü; -ätäh)
tatár tatuaroin (rtlan), tatuar|u (-an,
-ua; -oi)
táv pitkü|s (-ön, -ttü; -zii)
tavaly mennütvuon, mulloi
tavalyi mullo|ine (-zen, -stu; -zii)
tavasz kev|ät (-iän, -ättü; -iälöi)
tavaszi keviälli|ne (-zen, -stü; -zii)
tavasszal keviäl
tavi järvek|äs (-kähän, -ästü; -kähii)
távirat telegramm|u (-an, -ua; -oi)
táviratozik telegrafiirui|ja (-čen,
-ččou; -jah)
távol loitoči, loitton
távolabb loitombakse
távoli loitto|ine (-zen, -stu; -zii),
tajemba|ine (-zen, -stu; -zii)
távolodik loit|ota (-tonen, -tonou;
-otah)

távolság
távolság 1. loittohu|s (-on, -ttu; -zii),
loittožu|s (-on, -ttu; -ksii), pitkü|s
(-ön, -ttü; -zii), taibaleh (-en, -tu;
-ii); 2. [távköz] väli (-n, -i; -löi)
távozik läht|ie (-en, -öü; -ietäh)
te sin|ä (-un, -uu)
tea čuaju (-n, -u; -loi)
teáskanál čuaju||luzik|ku (-an, -kua;
-koi)
teáskanna čainiek|ku (-an, -kua;
-koi)
technika tehniek|ku (-an, -kua; -koi)
technikai tehnielli|ne (-zen, -stü;
-zii)
technikum tehnikum (-an, -ua; -oi)
technikus tehniek|kü (-än, -kiä; -köi)
technológia tehnolougi|i (-en, -edu;
-eloi)
technológiai tehnolougielli|ne (-zen,
-stu; -zii)
teendő ruattav|u (-an, -ua; -ii)
tégla kirpič|čü (-än, -čiä; -čöi)
tegnap egläi
tegnapelőtt enne||eglästü
tegnapi eglä|ine (-zen, -stü; -zii)
tehát ga, nu
tehén lehm|ü (-än, -iä; -ii)
teher kandamu|s (-ksen, -stu; -ksii),
nostamu|s (-ksen, -stu; -ksii),
tak|ku (-an, -kua; -koi)
tehervonat tavar||poujezd|u (-an,
-ua; -oi)
tehetség kü|gü (-vün, -güü; -gülöi),
lahjažu|s (-ksen, -stu; -ksii),
ner|o (-on, -uo; -oloi)
tehetséges küvük|äs (-kähän, -ästü;
-kähii)
tehetségtelen küvüt|öi (-tömän,
-tömiä; -tömii), nerot|oi
(-toman, -tomua; -tomii)
tej mai|do (-jon, -duo; -doloi)
tejfog maido||ham|mas (-bahan,
-mastu; -bahii)
tejföl kannate|s (-ksen, -stu; -ksii)
tejszín sliuhk|u (-an, -ua; -oi)
tejútrendszer linnun||rada||kun|du
(-nan, -dua; -dii)
teker pun|uo (-on, -ou; -otah)
tekercs kiäreh (-en, -tü; -ii)
tekeredik kier|düö (-rün, -düü;
-rütäh), punovu|o (-n, -u; -tah),
pun|uokseh (-ommos, -ohes;
-otahes)
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tekintély arvo||val|du (-lan, -dua; -doi)
tekintélyes arvo||valda|ine (-zen,
-stu; -zii)
tekintet kačahtu|s (-ksen, -stu; -ksii),
kač|e (-čien, -ettu; -čieloi)
teknő kart|u (-an, -ua; -oi)
teknős(béka) čerepuah|u (-an, -ua;
-oi)
tél talv|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
Télapó Pakka|ine (-zen, -stu; -zii)
telefon telefon (-an, -ua; -oi)
telefonál zvoni|e (-n, -u; -tah)
telefonfülke telefon||butk|u (-an, -ua;
-ii)
telek mua||al|a (-an, -ua; -oi),
mua||palst|u (-an, -ua; -oi)
település pośolk|u (-an, -ua; -oi)
teletölt täüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
televízió televidieni|i (-en, -edü; -elöi)
televíziókészülék televiizor (-an, -ua;
-oi)
téli talvi|ne (-zen, -stu; -zii)
télisport talvi||sport|u (-an, -ua; -ii)
teljes kai (-ken, -kkie; -kkii),
kogona|ine (-zen, -stu; -zii), kogo
(rtlan), tävvelli|ne (-zen, -stü;
-zii), tä|üzi (-vven, -üttü; -üzii),
ünnälli|ne (-zen, -stü; -zii)
teljesen ihan, kaikkineh, kogonah,
nivouse, niühtü, tävvellizesti,
täüzin, ünnäh
teljesít täüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
teljesítés täüttämi|ne (-zen, -stü;
-zii), täütänd|ü (-än, -iä; -öi)
teljesül todevu|o (-n, -u; -tah)
teljesülés todevund|u (-an, -ua; -oi)
téma tiem|u (-an, -ua; -oi)
temet ha|vvata (-uduan, -uduau;
-vvatah)
temetés muah||panend|u (-an, -ua; -oi)
temető kalmist|o (-on, -uo; -oloi),
kalmo|i (-in, -idu; -loi)
templom jumalan||ko|da (-van, -dua;
-dii)
tengely oś|śu (-an, -śua; -sii)
tenger mer|i (-en, -dü; -ii)
tengeralattjáró čukeldus||veneh (-en,
-tü; -ii), submariin|u (-an, -ua; -oi)
tengerész meri||mie|s (-hen, -stü;
-hii), moŕak|ku (-an, -kua; -koi)
tenisz tennis|su (-an, -sua; -soi)
tennivaló diel|o (-on, -uo; -oloi),
ruattav|u (-an, -ua; -ii)

terrorizmus
tény fakt|u (-an, -ua; -oi), to|zi (-ven,
-ttu; -zii), todevu|s (-on, -ttu;
-ksii)
tenyér kämmen (-en, -dü, -ii)
tényleg todeh, toven
tényleges tozihi|ne (-zen, -stu; -zii),
tozi|ne (-zen, -stu; -zii)
teológia teolougi|i (-en, -edu; -eloi)
tép revit|tiä (-än, -täü; -etäh)
terasz terras|su (-an, -sua; -soi)
térd polv|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
terebélyes sang|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
terem fn zual|u (-an, -ua; -oi)
teremt lu|vva (-on, -ou; -vvah)
teremtmény olend|o (-on, -uo; -oloi)
térfogat tilavu|s (-ksen, -stu; -ksii)
terjed levi|tiä (-en, -eü; -täh)
terjedelmes lev|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
terjedés leviemi|ne (-zen, -stü; -zii),
leviend|ü (-än, -iä; -öi)
terjeszt levit|ellä (-telen, -telöü;
-elläh)
terjesztés levittämi|ne (-zen, -stü;
-zii), levitänd|ü (-än, -iä; -öi)
térkép kart|u (-an, -ua; -oi)
termel pü|üdiä (-vvän, -üdäü;
-vvetäh), valmist|ua (-an, -au;
-etah)
termelés kazvattami|ne (-zen, -stu;
-zii), püvvänd|ü (-än, -iä; -öi),
püüdämi|ne (-zen, -stü; -zii),
pü|üdö (-vvön, -üdüö; -üdölöi)
termés tulo|s (-ksen, -stu; -ksii)
természet 1. [élővilág] luon|dо (-non,
-duo; -doloi); 2. [karakter]
luon|neh (-dehen, -nehtu; -dehii),
ta|ba (-van, -bua; -boi)
természetes luonnolli|ne (-zen, -stu;
-zii)
természeti luonnolli|ne (-zen, -stu;
-zii)
természettudomány luonnon||ti|edo (-ijon, -eduo; -edoloi)
természettudós luonnon||tiedä|i
(-jän, -jiä; -jii/-jöi), luonnon||tutki|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
termesztés kazvattami|ne (-zen, -stu;
-zii)
terror terror (-an, -ua; -oi)
terrorista terrorist|u (-an, -ua; -oi)
terrorizál terroriziirui|ja (-čen, -ččou;
-jah)
terrorizmus terrorizm|u (-an, -ua; -oi)

térség
tér(ség) kent|ü (-än, -iä; -ii)
terület 1. aloveh (-en, -tu; -ii); 2.
[mértan] pindu||al|a (-an, -ua; -oi)
területi alovehelli|ne (-zen, -stu; -zii)
tervező muovaili|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
tervrajz pluan|u (-an, -ua; -oi)
tessék-lássék immin||kummin
testnevelés liikundu||kuľtuur|u (-an,
-ua; -oi), voimistelu (-n, -u; -loi)
tesz 1. [csinál] azu|o (-n, -u; -tah),
lua|die (-jin, -diu; -jitah); 2. [rak]
pan|na (-en, -ou; -nah)
tészta tahta|s (-han, -stu; -hii)
tetem pokoiniek|ku (-an, -kua; -koi)
tető lev|o (-on, -uo; -oloi)
tetőcserép levo||kirpič|čü (-än, -čiä;
-čöi)
tetszik mielüt|tiä (-än, -täü; -etäh)
tett te|go (-von, -guo; -goloi)
tettes viärüniek|ku (-an, -kua; -koi)
teve verbľuud|u (-an, -ua; -oi)
tévéadás tele||ozutu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
tévécsatorna tele||kanual|u (-an, -ua;
-oi)
téved erehtü|ö (-n, -ü; -täh),
hairahtu|o (-n, -u; -tah)
tévedés erehtü|s (-ksen, -stü; -ksii),
hairahtu|s (-ksen, -stu; -ksii),
segavu|s (-ksen, -stu; -ksii)
tevékeny toimek|as (-kahan, -astu;
-kahii)
tevékenyen toimekkahasti
tevékenykedik rua|dua (-n, -dau;
-tah), toimi|e (-n, -u; -tah)
tevékenység toim|i (-en, -ie; -iloi),
toimind|u (-an, -ua; -oi), ruand|u
(-an, -ua; -oi)
textil kanga|s (-han, -stu; -hii),
kuvondahi|ne (-zen, -stu; -zii),
tekstiiľ|u (-an, -ua; -oi)
ti tüö (teijän, teidü)
tigris tigr|u (-an, -ua; -oi)
tilalom kiel|do (-lon, -duo; -doloi)
tilos kiellon||ala|ine (-zen, -stu; -zii),
kieltü (-n, -ü; -löi)
tilt kiel|diä (-län, -däü; -letäh)
tiltakozás vastu||mielen||ozutu|s
(-ksen, -stu; -ksii)
tiltás kiel|do (-lon, -duo; -doloi)
tiltott kiellon||ala|ine (-zen, -stu; -zii),
kieltü (-n, -ü; -löi)
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tincs kähär|ät (-öin, -öi, plur),
kiǯer|ät (-öin, -öi, plur)
tinta černil (-än, -iä; -öi)
tipográfia tipogruafi|i (-en, -edu;
-eloi)
típus ta|ba (-van, -bua; -boi),
tiip|pu (-an, -pua; -poi)
tiszt ofisier|u (-an, -ua; -oi)
tiszta 1. puhta|s (-han, -stu; -hii); 2.
[időjárás] selg|ei (-ien, -iedü;
-ielöi)
tisztás ah|o (-on, -uo; -oloi),
huuht|u (-an, -ua; -ii)
tisztaság puhtahu|s (-on, -ttu; -zii)
tisztázódik sel|letä (-genen, -genöü;
-letäh)
tisztel kunnivoi|ja (-čen, -ččou; -jah)
tisztelet arvon||an|do (-non, -duo;
-oloi), kunnivoiču|s (-ksen, -stu;
-ksii), počot|tu (-an, -tua; -toi)
tiszteletreméltó počitoittav|u (-an,
-ua; -ii)
tisztelettudó počitoičči|i (-jan, -jua;
-jii/ -joi)
tisztesség kunniv|o (-on, -uo; -oloi),
kunnolližu|s (-on, -ttu; -ksii)
tisztességes kunnolli|ne (-zen, -stu;
-zii)
tisztít kabrast|ua (-an, -au; -etah),
puhk|ata (-uan, -uau; -atah),
puhtast|ua (-an, -au; -etah),
suomust|ua (-an, -au; -etah)
tisztítás kabrastu|s (-ksen, -stu; -ksii),
puhkuami|ne (-zen, -stu; -zii),
puhkuand|u (-an, -ua; -oi),
puhtastami|ne (-zen, -stu; -zii),
puhtastand|u (-an, -ua; -oi),
puhtastu|s (-ksen, -stu; -ksii),
suomustu|s (-ksen, -stu; -ksii)
tisztul puhtastu|o (-n, -u; -tah),
sel|letä (-genen, -genöü; -letäh)
tisztviselő virgu||mie|s (-hen, -stü;
-hii)
titkol peit|ellä (-telen, -telöü; -elläh)
titkolózik peit|elläkseh (-telemmös,
-telehes; -ellähes)
titkos peitolli|ne (-zen, -stu; -zii)
titkosírás peitto||kirjutu|s (-ksen,
-stu; -ksii)
titok peitolližu|s (-on, -ttu; -ksii),
peit|to (-on, -tuo; -toloi),
sekriet|tü (-än, -tiä; -töi)
titokzatos peitolli|ne (-zen, -stu; -zii)

torta
tíz kümmen|e (-en, -dü; -ii)
tizedik kümmene|s (-nden, -ttü, -nzii)
tizenegy üksi||tostu (ühten||tostu,
ühtü||tostu; üksii||tostu)
tizenhat kuuzi||tostu (kuvven||tostu,
kuuttu||tostu; kuuzii||tostu)
tizenhét seič|čei||tostu (-čemen||tostu,
-endü||tostu; -čemii||tostu)
tizenkettő kaksi||tostu (kahtentostu,
kahtutostu; kaksiitostu)
tizenkilenc üheks|ä||tostu (-än||tostu,
-iä||tostu; -ii||tostu)
tizennégy nell|i||tostu (-än||tostu,
-iä||tostu; -ii||tostu)
tizennyolc kaheks|a||tostu
(-an||tostu, -ua||tostu; -ii||tostu)
tízes kümmenik|kö (-ön, -küö; -kölöi)
tízszeres kümmenen||kerda|ine (-zen,
-stu; -zii)
tó järv|i (-en, -ie; -ii/-ilöi)
tócsa liäž|ü (-än, -iä; -ii), luht|u (-an,
-ua; -ii)
tojás jäič|čü (-än, -čiä; -čii)
tojik muni|e (-n, -u; -tah)
tok futľuar|u (-an, -ua; -ii)
toldalék liž|ä (-än, -iä; -ii)
toll [madár] höühen (-en, -dü; -ii),
sul|gu (-lan, -gua; -gii)
tollászkodik höühend|iä (-än, -äü;
-etäh)
tolltartó penali (-n, -i; -loi)
tolmács kiändä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
tolmácsolás kiännö|s (-ksen, -stü;
-ksii)
tolvaj var|ras (-gahan, -rastu;
-gahii), vor|a (-an, -ua; -ii)
tompa tülč|ü (-än, -iä; -ii)
tompít tülčend|iä (-än, -äü; -etäh)
tonna tonn|u (-an, -ua; -ii)
torkollik lang|eta (-ien, -ieu; -etah),
laskevu|o (-n, -u; -tah),
lask|iekseh (-emmos, -ehes;
-ietahes)
torma pippuri||juur|i (-en, -du; -ii)
torna gimnastiek|ku (-an, -kua; -koi),
voimistelu (-n, -u; -loi)
tornác senčo|i (-in, -idu; -loi)
tornász gimnast|u (-an, -ua; -oi),
voimisteli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
torok kero|i (-in, -idu; -loi), kulku
(-n, -u; -loi), źov|u (-an, -ua; -oi)
torony buašń|u (-an, -ua; -oi)
torta tort|u (-an, -ua; -ii)

tovább
tovább ielleh, iellehpäi,
loitombakse
további ielli|ne (-zen, -stü; -zii)
több enämbi
többé enämbiä
többnyelvű eri||kieli|ne (-zen, -stü;
-zii), moni||kieli|ne (-zen, -stü;
-zii)
többnyelvűség eri||kieližü|s (-ön,
-ttü; -ksii), moni||kieližü|s (-ön,
-ttü; -ksii)
többség enimist|ö (-ön, -üö; -ölöi)
többszörös monen||kerda|ine (-zen,
-stu; -zii)
tök tikv|u (-an, -ua; -oi)
tőke [gazdaság] kapitual|u (-an, -ua;
-oi)
tökéletes tävvelli|ne (-zen, -stü; -zii)
tökéletesen tävvellizesti
tökéletesség tävvelližü|s (-ön, -ttü;
-ksii)
tőkés kapitalist|u (-an, -ua; -oi)
tökfilkó töhl|ö (-ön, -üö; -ölöi)
tölgy(fa) tammi (-n, -i; -loi)
tölt täüt|tiä (-än, -täü; -etäh), val|ua
(-an, -au; -etah), valut|tua (-an,
-tau; -etah)
töltelék [étel] farš|u (-an, -ua; -oi)
töltény patron (-an, -ua; -oi)
töltés [műtárgy] laineh (-en, -tu; -ii),
vual|u (-an, -ua; -oi)
töltőtoll kirjut|in (-timen, -indu;
-timii), ručk|u (-an, -ua; -ii)
tönkretétel rikkomi|ne (-zen, -stu;
-zii), rikond|u (-an, -ua; -oi)
töpörtyű čiidal|o (-on, -uo; -oloi)
tör hal|lata (-guan, -guau; -latah),
katk|uo (-on, -ou; -otah),
lohk|ata (-uan, -uau; -atah)
törekszik op|pie (-in, -piu; -itah),
ponnistel|lakseh (-emmos, -ehes;
-lahes)
törés murendami|ne (-zen, -stu; -zii),
murendand|u (-an, -ua; -oi)
törik katkeil|la (-en, -ou; -lah),
lohke|ta (-nen, -nou; -etah)
töröl pühki|e (-n, -ü; -täh)
történelem histouri|i (-en, -edu;
-eloi)
történelmi histourielli|ne (-zen, -stu;
-zii)
történet jut|tu (-un, -tuu; -tuloi)
történik tapahtu|o (-n, -u; -tah)
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törülközik pühki|ekseh (-mmös,
-hes; -tähes)
törülköző pühki|n (-men, -ndü; -mii)
törvény zakon (-an, -ua; -oi)
törvényes zakonahi|ne (-zen, -stu;
-zii), zakonno|i (-in, -idu; -loi)
törvényhozás zakonoin||luajind|u
(-an, -ua; -oi)
törvénysértés zakonan||riko|s (-ksen,
-stu; -ksii)
törvénysértő zakonan||rikko|i (-jan,
-jua; -jii/-joi)
törvényszerű zakonan||muga|ine
(-zen, -stu; -zii)
törvénytelen 1. zakonat|oi (-toman,
-tomua; -tomii); 2. [származású]
äbäreh (-en, -tü; -ii)
törvénytelenül zakonan||vastah
törzs 1. [test] rung|o (-on, -uo; -oloi);
2. [népcsoport] heim|o (-on, -uo;
-oloi)
tövis niegl|u (-an, -ua; -oi)
tradíció tradisi|i (-en, -edu; -eloi)
tradicionális tradisionno|i (-in, -idu;
-loi)
tragédia tragiedi|i (-en, -edu; -eloi)
tragikus tragiedelli|ne (-zen, -stu;
-zii)
trágya höst|e (-ien, -ettü; -ielöi),
höšt|ö (-üön, -öttü; -ölöi)
trágyázás muan||väitü|s (-ksen, -stü;
-ksii)
traktor traktor (-an, -ua; -oi)
transzformátor transformuator
(-an, -ua; -oi)
tréfa il|o (-on, -uo; -oloi), šuutk|u
(-an, -ua; -ii)
tréfál šuut|tie (-in, -tiu; -itah)
tréfás ilok|as (-kahan, -astu;
-kahii)
trolibusz trolleibus|su (-an, -sua;
-soi)
trombita torv|i (-en, -ie; -ii/-iloi),
tru|ba (-van, -bua; -bii)
trón valdu||istui|n (-men, -ndu;
-mii)
tud 1. [képes vmire] malt|ua (-an,
-au; -etah), voi|ja (-n, -bi; -jah);
2. [ismerettel rendelkezik]
ti|ediä (-ijän, -edäü; -etäh)
tudakozódás tiijon||eččimi|ne (-zen,
-stü; -zii)
tudás ti|edo (-ijon, -eduo; -edoloi)

tűr
tudat čusvi|i (-en, -edu; -eloi),
ellendü|s (-ksen, -stü; -ksii)
tudatos ellendä|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi)
tudomány ti|edo (-ijon, -eduo;
-edoloi)
tudományos tiijolli|ne (-zen, -stu;
-zii)
tudós tiedo||mie|s (-hen, -stü; -hii)
tudósít ilmoit|tua (-an, -tau; -etah)
tudósítás ilmoitu|s (-ksen, -stu;
-ksii), tiijoitu|s (-ksen, -stu; -ksii)
tudósító tiijon||anda|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
túl [vmin] tagan (+ gen), tagua
(+ gen), üli (+ part)
tulajdon omažu|s (-on, -ttu; -ksii)
tulajdonos ižänd|ü (-än, -iä; -ii/
-öi), omista|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
tulipán ťuľpan (-an, -ua; -oi)
túloz liijoit|ella (-telen, -telou;
-ellah)
túl(ságosan) liigua, liijakse, liijan
túlteljesít ülit|tiä (-än, -täü; -etäh)
túlteljesítés ülitänd|ü (-än, -iä; -ii)
túlterhelés liiju|s (-ksen, -stu; -ksii)
túlterheltség liiju|s (-ksen, -stu; -ksii)
túlzás liijoittelemi|ne (-zen, -stu;
-zii), liijoittelend|u (-an, -ua; -oi),
liijoitte-lu (-n, -u; -loi)
tundra tundr|u (-an, -ua; -ii)
tunya lašk|u (-an, -ua; -oi), patti|i
(-en, -edu; -eloi)
tunyaság lašku|s (-on, -ttu; -ksii)
túrázik matk|ata (-uan, -uau; -atah)
turista matkaili|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
turizmus matkailu (-n, -u; -loi)
turkál töngi|e (-n, -ü; -täh)
turné kierdo||matk|u (-an, -ua; -oi)
túró ruaht|o (-on, -uo; -oloi)
tus I [tinta] tuuš|ši (-in, -šii; -šiloi)
tus II [zuhany] valat|ti (-in, -tii;
-tiloi)
tusa boju (-n, -u; -loi), tor|a (-an,
-ua; -ii)
tutaj laut|tu (-an, -tua; -toi)
tű niegl|u (-an, -ua; -oi)
tücsök čirka|ine (-zen, -stu; -zii),
čirk|u (-an, -ua; -oi), marju||kat|ti
(-in, -tii; -tiloi)
tükör zirkal|o (-on, -uo; -oloi)
tűr kärzi|e (-n, -ü; -täh), kest|iä (-än,
-äü; -etäh), tirp|ua (-an, -au; -etäh)
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türelem
türelem tirpami|ne (-zen, -stu; -zii),
tirpand|u (-an, -ua; -oi), tirpav|o
(-on, -uo; -oloi)
türelmes kärzi|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi),
tirpač|ču (-un, -čuu; -čuloi),
tirpa|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
türelmetlen tirpamat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
tüske niegl|u (-an, -ua; -oi)
tüskés ogahak|as (-kahan, -astu;
-kahii)
tüstént kerras
tüsszent hirnu|o (-n, -u; -tah)
tűz fn tul|i (-en, -du; -ii/-iloi)
tűzhányó tuli||mä|gi (-in, -gie;
-gilöi)
tűzhely tulehm|o (-on, -uo; -oloi)
tűzvész tuli||pal|o (-on, -uo; -oloi)
tűzveszélyes tuldu||varuaj|u (-an, -ua;
-ii/-oi)
tyúk kan|a (-an, -ua; -oi)
tyúkól kožin|o (-on, -uo; -oloi)

U,Ú
uborka ogurč|u (-an, -ua; -oi)
udvar pih|a (-an, -ua; -oi)
udvarias pehmei||sana|ine (-zen, -stu;
-zii)
udvariasság pehmei||sanažu|s (-ksen,
-stu; -ksii)
ugar kezand|o (-on, -uo; -oloi)
ugat haukaht|uakseh (-ammos,
-ahes; -etahes), hauk|kuo (-un,
-kuu; -utah), räük|küö (-ün,
-küü; -ütäh)
ugatás haukund|u (-an, -ua; -oi)
ugrál hüp|ellä (-pelen, -pelöü; -elläh)
ugrás hüp|pü (-ün, -püü; -pülöi)
ugrik hüp|pie (-in, -piü; -itäh),
hüp|ätä (-piän, -piäü; -ätäh)
úgy muga, nenga, silleh, tälleh
új uuzi (uvven, uuttu; uuzii),
uvvikka|ine (-zen, -stu; -zii)
újból müös, uvvessah
újdonság uudi|ne (-zen, -stu; -zii)
újhold uuzi||kuu (-n, -du; -loi)
újít uvvist|ua (-an, -au; -etah)
újító uvvista|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
ujj 1. [kézen] sorm|i (-en, -ie; -ii/
-iloi); 2. var|vas (-bahan, -vastu;
-bahii)

újjászervezés uvvistamine (-zen, -stu;
-zii), uvvistand|u (-an, -ua; -oi),
uvvistu|s (-ksen, -stu; -ksii)
újjászületés elbümi|ne (-zen, -stü;
-zii)
újjászületik el|büö (-vün, -büü;
-vütäh)
újság 1. gaziet|tu (-an, -tua; -toi),
leht|i (-en, -ie; -ii/-ilöi), sanomu||leht|i (-en, -ie; -ii/-ilöi),
žurnual|u (-an, -ua; -oi); 2. [hír]
uudi|ne (-zen, -stu; -zii)
újságírás lehti||kirjuttelu (-n, -u;
-loi), lehti||kirjutu|s (-ksen, -stu;
-ksii), žurnalistiek|ku (-an, -kua;
-koi)
újságíró žurnalist|u (-an, -ua; -oi)
újszülött vaste||sua|du (-vun, -duu;
-duloi)
Ukrajna Ukrain|u (-an, -ua; -oi)
ukrán ukrainan (rtlan), ukrains|u (-an,
-ua; -oi)
un terstavu|o (-n, -u; -tah)
undorító ilg|ei (-ien, -iedü; -ielöi)
univerzális kaikkeh||pättäv|ü (-än,
-iä; -ii), universualli|ne (-zen, -stu;
-zii)
unoka bunuk|ku (-an, -kua; -koi),
vunuk|ku (-an, -kua; -koi)
úr I herr|u (-an, -ua; -oi)
Úr II [Isten] Hospodi (-n, -i)
uralkodás haldivoiččemi|ne (-zen,
-stu; -zii)
uralkodik haldivoi|ja (-čen, -ččou;
-jah)
uralom herru|s (-ksen, -stu; -ksii)
úszás uidelemi|ne (-zen, -stu; -zii),
uidelend|u (-an, -ua; -oi)
úszik li|uguo (-vvun, -uguu;
-vvutah), ui|dua (-jan, -dau; -jetah),
ui|jella (-delen, -delou; -jellah)
úszómedence uindu||allik|ko (-on,
-kuo; -koloi)
út 1. [közlekedési] dorog|u (-an, -ua;
-oi), tie (-n, -dü; -löi); 2.
[megteendő, megtett] matk|u
(-an, -ua; -oi)
utál vih|ata (-uan, -uau; -atah)
után jälgeh (+ allat), jälles (+ allat),
pe-räh, peräs (+ allat)
utána jälles, peräh, sit
utánoz matki|e (-n, -u; -tah),
matkit|tua (-an, -tau; -etah)

üdülőház
utánzás matkitand|u (-an, -ua; -oi),
matkittami|ne (-zen, -stu; -zii),
matkitu|s (-ksen, -stu; -ksii),
mugailemi|ne (-zen, -stu; -zii),
mugailend|u (-an, -ua; -oi),
mugailu (-n, -u; -loi)
utánzat jällitü|s (-ksen, -stü; -ksii),
matkimi|ne (-zen, -stu; -zii),
matkind|u (-an, -ua; -oi)
utas matkusta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
utasít käsk|ie (-en, -öü; -ietäh),
nevv|uo (-on, -ou; -otah),
vakust|ua (-an, -au; -etah)
utasítás nevv|o (-on, -uo; -oloi),
ohj|e (-ien, -ettu; -ieloi),
vakustu|s (-ksen, -stu; -ksii)
utazás [járművön haladás] ajand|u
(-an, -ua; -oi), ajelemi|ne (-zen,
-stu; -zii), ajelend|u (-an, -ua;
-oi), ajelu (-n, -u; -loi),
ajelutand|u (-an, -ua; -oi), aj|o
(-on, -uo; -oloi)
utazik ajel|la (-en, -ou; -lah),
ajelut|ella (-telen, -telou; -ellah),
ajelut|tua (-an, -tau; -etah)
utazó matku||mie|s (-hen, -stü; -hii),
matkuniek|ku (-an, -kua; -koi)
utca uulič|ču (-an, -čua; -čoi)
útikönyv matkailu||kniig|u (-an, -ua;
-oi)
útitárs matku||dovariš|šu (-an, -šua;
-šoi), ühtes||matkuaj|u (-an, -ua;
-ii/-oi)
útjelzés matku||mustoh||pan|o (-on,
-uo; -oloi)
útjelző tien||vaiht|e (-ien, -ettu; -ehii)
útkereszteződés ristu||dorog|u (-an,
-ua; -oi), tie||šuar|u (-an, -ua; -oi)
útlevél pasport|u (-an, -ua; -oi)
útmutatás nevvomi|ne (-zen, -stu;
-zii), nevvond|u (-an, -ua; -oi)
uzsonna loun|at (-uan, -attu; -ualoi)

Ü,Ű
üde vere|s (-ksen, -stü; -ksii)
üdül huogavu|o (-n, -u; -tah),
le|vätä (-biän, -biäü; -vätäh)
üdülés lebävü|s (-ksen, -stü; -ksii),
lebäv|ö (-ön, -üö; -ölöi)
üdülő(ház) lebävö||ko|di (-in, -dii;
-diloi)

üdvözlés
üdvözlés tervehtü|s (-ksen, -stü;
-ksii)
üdvözöl tervehti|e (-n, -ü; -täh)
ügy azi|i (-en, -edu; -eloi), diel|o
(-on, -uo; -oloi)
ügyel [ügyeletet tart] päivüst|iä (-än,
-äü; -etäh)
ügyelet päivüstü|s (-ksen, -stü; -ksii)
ügyeletes päivüstä|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi)
ügyes rav|ei (-ien, -iedü; -ielöi),
tolkuk|as (-kahan, -astu; -kahii)
ügyész viärittä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
ügyetlen köhmišk|ö (-ön, -üö; -ölöi),
köm-pišk|ö (-ön, -üö; -ölöi)
ügyfél käüj|ü (-än, -iä; -ii/-jöi),
oza||puol|i (-en, -du; -ii)
ügynök aziiniek|ku (-an, -kua; -koi)
ügyvéd advokuat|tu (-an, -tua; -toi),
puolista|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
ül istu|o (-n, -u; -tah)
üledék ra|ba (-van, -bua; -boi),
šakšu (-n, -u; -loi)
ülés 1. istund|o (-on, -uo; -oloi); 2.
[gyűlés] kerähm|ö (-ön, -üö; -ölöi)
ülésezik kerähmöi|jä (-čen, -ččöü;
-jäh)
ültet istut|tua (-an, -tau; -etah)
ültetés istutand|u (-an, -ua; -oi),
istutu|s (-ksen, -stu; -ksii)
ültetvény istutuks|et (-ien, -ii, plur)
ünnep pruazniek|ku (-an, -kua; -koi)
ünnepel kunnivoi|ja (-čen, -ččou;
-jah)
ünnepély pruazniek|ku (-an, -kua;
-koi)
ünnepélyes pruazniekalli|ne (-zen,
-stu; -zii)
ünnepi pruazniekalli|ne (-zen, -stu;
-zii)
ünneplés kunnivoičend|u (-an, -ua;
-oi)
üreg nor|a (-an, -ua; -ii)
üresség tühjü|s (-ön, -ttü; -zii)
űrtartalom tilavu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
üt išk|ie (-en, -öü; -ietäh),
loškut|tua (-an, -tau; -etah),
per|gua (-ran, -gau; -retäh)
ütem takt|u (-an, -ua; -oi)
ütés išku (-n, -u; -loi), kohlu (-n, -u;
-loi), lošku (-n, -u; -loi)
ütközés ähkähtü|s (-ksen, -stü; -ksii)
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ütközet boju (-n, -u; -loi)
ütlegel kohl|ata (-uan, -uau; -atah)
üveg sťoklahi|ne (-zen, -stu; -zii),
sťokl|u (-an, -ua; -ii)
üzem zavod|u (-an, -ua; -oi)
üzemelés lait|e (-tehen, -ehtu; -tehii)
üzlet [bolt] lauk|ku (-an, -kua; -koi)

V,W
vacsora ilda|ine (-zen, -stu; -zii)
vacsorázik illast|ua (-an, -au; -etah)
vad fn meččü||eläi|n (-men, -ndü;
-mii), mečästüs||sual|is (-ehen,
-istu; -ehii)
vád viäritü|s (-ksen, -stü; -ksii)
vadász meččüniek|ku (-an, -kua; -koi),
mečän||aja|i (-jan, -jua; -jii/-joi),
mečästä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
vadászat mečän||aj|o (-on, -uo; -oloi),
mečästü|s (-ksen, -stü; -ksii)
vadászik meččui|ja (-čen, -ččou;
-jah), mečäst|iä (-än, -äü; -etäh)
vadgalamb meččü||küühkö|i (-in, -idü;
-löi)
vádló viärittä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
vádlott suudittav|u (-an, -ua; -ii),
viäritettäv|ü (-än, -iä; -ii)
vadnyúl meččü||jänö|i (-in, -idü;
-löi)
vádol viärit|tiä (-än, -täü; -etäh)
vág 1. leik|ata (-kuan, -kuau; -atah),
leik|kuo (-on, -kou; -otah),
lohk|ata (-uan, -uau; -atah),
salv|ua (-an, -au; -etah); 2. [fát]
hal|guo (-lon, -gou; -lotah); 3.
[állatot] išk|ie (-en, -öü; -ietäh)
vágány raiživ|o (-on, -uo; -oloi)
vágás [állaté] iškend|ü (-än, -iä; -öi)
vagon vagon (-an, -ua; -oi)
vagy ksz libo, vai
vágy him|o (-on, -uo; -oloi), toiveh
(-en, -tu; -ii)
vágyakozás toivomu|s (-ksen, -stu;
-ksii)
vagyon omažu|s (-on, -ttu; -ksii)
vaj voi (-n, -du; -loi)
váj ongurd|ua (-an, -au; -etah),
onnust|ua (-an, -au; -etah),
talt|ata (-uan, -uau; -atah)
vajon -go, jokse, neušto
vak sog|ei (-ien, -iedu; -ieloi)

valóságos
vakar kubait|tua (-an, -tau; -etah),
kupet|tua (-an, -tau; -etah),
künǯi|e (-n, -ü; -täh), rii|buo
(-von, -bou; -votah)
vakarózik kupet|elakseh
(-telemmos, -telehes; -ellahes)
vakbél umbi||šuol|i (-en, -du; -ii)
vakbélgyulladás umbi||šuolen||tulehtu|s (-ksen; -stu; -ksii)
vakolat rastvor (-an, -ua; -oi)
valaki kentah (kenentah, kedätah),
kentahto (kenentahto, kedätahto)
valami milienne (minlienne,
midälienne), miliennöü
(minliennöü, midäliennöü),
mitah (mintah, midätah), mitahto
(mintahto, midätahto)
valamilyen mittuine||tahto
(mittumantahto, mittumuatahto;
mittumiitahto), mitus||tahto
(mittuontahto, mituttutahto;
mittuziitahto)
válasz vastavu|s (-ksen, -stu; -ksii)
válaszol vast|ata (-uan, -uau; -atah)
választ valli|ta (-čen, -ččou; -tah)
választás valliččemi|ne (-zen, -stu;
-zii), valličend|u (-an, -ua; -oi),
valliču|s (-ksen, -stu; -ksii)
váll hardi|i (-en, -edu; -eloi),
olgu||piä (-n, -dü; -löi)
vállalkozás podŕuad|u (-an, -ua;
-oi), urak|ku (-an, -kua; -koi),
uŕk|u (-an, -ua; -oi)
vállas hardiek|as (-kahan, -astu;
-kahii), levei||hardie|ne (-zen,
-stu; -zii)
vallás uskond|o (-on, -uo; -oloi),
vier|o (-on, -uo; -oloi)
vallásos vierola|ine (-zen, -stu; -zii)
vallat küzel|lü (-en, -öü; -läh),
tiijustel|la (-en, -ou; -lah)
vallatás tiijustelu (-n, -u; -loi)
vállkendő hardii||paik|ku (-an, -kua;
-koi)
valóban todeh, toven
valódi tozihi|ne (-zen, -stu; -zii),
tozi|ne (-zen, -stu; -zii)
válogatott vallit|tu (-un, -tuu; -tuloi)
való(ság) to|zi (-ven, -ttu; -zii),
todevu|s (-on, -ttu; -ksii)
valóságos todi|ne (-zen, -stu; -zii),
tozihi|ne (-zen, -stu; -zii), tozi|ne (-zen, -stu; -zii)

valószínűtlen
valószínűtlen uskomat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
valótlanság kuvitelm|u (-an, -ua; -oi)
váltakozik vaihtel|lakseh (-emmos,
-ehes; -lahes)
változás muuttumi|ne (-zen, -stu;
-zii), muutund|u (-an, -ua; -oi),
vaihtumi|ne (-zen, -stu; -zii),
vaihtund|u (-an, -ua; -oi)
változatlan muuttumat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
változékony muuttu|i (-jan, -jua;
-jii/ -joi)
változékonyság vaihtelu|s (-ksen,
-stu; -ksii)
változik muut|tuo (-un, -tuu; -utah),
vaiht|uakseh (-ammos, -ahes;
-etahes), vaihtu|o (-n, -u; -tah)
változtat muut|ella (-telen, -telou;
-ellah), muut|tua (-an, -tau; -etah),
vaihtel|la (-en, -ou; -lah), vaiht|ua
(-an, -au; -etah), vaiht|uakseh
(-ammos, -ahes; -etahes)
változtatható taivutettav|u (-an, -ua;
-ii)
vályú kart|u (-an, -ua; -oi)
vándor matkala|ine (-zen, -stu; -zii),
matkuniek|ku (-an, -kua; -koi),
sivu (-n, -u; -loi)
vándorol matkail|la (-en, -ou; -lah)
vanília vaniili (-n, -i; -loi)
vánszorog verb hizi|stä (-zen, -zöü;
-stäh), ribi|stä (-zen, -zöü; -stäh)
var ru|bi (-ven, -bie; -biloi)
vár I fn linn|u (-an, -ua; -oi)
vár II verb vuot|tua (-an, -tau; -etah)
várakozás vuottami|ne (-zen, -stu;
-zii)
várakozik vuot|tua (-an, -tau; -etah)
váratlan piävündähi|ne (-zen, -stü;
-zii), vuottamat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
váratlanul vuottamattah
varjú varo|i (-in, -idu; -loi)
város linn|u (-an, -ua; -oi)
városi linnala|ine (-zen, -stu; -zii)
városkörnyék linnan||ümbärist|ö
(-ön, -üö; -ölöi)
városnegyed linnan||nellik|kö (-ön,
-küö; -kölöi)
varr ombelut|tua (-an, -tau; -etah),
om|mella (-belen, -belou; -mellah)
varrónő ombeli|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
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vas ra|udu (-vvan, -udua; -udoi)
vasal uťuuži|e (-n, -u; -tah)
vasaló uťug|u (-an, -ua; -oi)
vásár bazari (-n, -i; -loi),
jarmark|u (-an, -ua; -oi),
markin|at (-oin, -oi, plur), tor|gu
(-run, -guu; -guloi)
vásárló osta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
vasárnap I fn pühä||päiv|ü (-än, -iä;
-ii)
vasárnap II hsz pühänpiän
vásárol ost|ua (-an, -au; -etah)
vásártér torgu||paik|ku (-an, -kua;
-koi)
vasbeton raudu||beton (-an, -ua; -oi)
vastag jär|ei (-ien, -iedü; -ielöi),
sang|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
vasút raudu||dorog|u (-an, -ua; -oi),
raudu||tie (-n, -dü; -löi)
vasútállomás raudu||tie||azetus||koht|u (-an, -ua; -ii)
vasutas raudu||dorogal||ruada|i (-jan,
-jua; -jii /-joi)
vászon paltin (-an, -ua; -oi)
vatta vuat|tu (-an, -tua; -toi)
váza maľľ|u (-an, -ua; -oi), vuaz|u
(-an, -ua; -oi)
vécé huussi (-n, -i; -loi), tualiet|tu
(-an, -tua; -toi), uborno|i (-in, -idu;
-loi)
véd puolist|ua (-an, -au; -etah),
suoj|ata (-uan, -uau; -jatah)
védekezés puolistami|ne (-zen, -stu;
-zii), puolistand|u (-an, -ua; -oi),
puolistu|s (-ksen, -stu; -ksii),
suojelu (-n, -u; -loi)
védekezik puolistu|o (-n, -u; -tah),
suojavu|o (-n, -u; -tah),
vardoi|jakseh (-čemmos, -ččehes;
-jahes)
védelem 1. puolistami|ne (-zen, -stu;
-zii), puolistand|u (-an, -ua; -oi),
puolistu|s (-ksen, -stu; -ksii),
suojelu (-n, -u; -loi); 2. [sport]
puolistus||jouk|ko (-on, -kuo; -koloi)
védelmez puolist|ua (-an, -au; -etah),
suoj|ata (-uan, -uau; -jatah)
védelmező suojeli|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
védőügyvéd puolistus||azien||vedä|i
(-jän, -jiä; -jii /-jöi)
vég agj|u (-an, -ua; -oi), lop|pu (-un,
-puu; -puloi)

vérér
végeredmény loppu||tulo|s (-ksen,
-stu; -ksii), ühteh||ve|do (-von,
-duo; -doloi)
végez [csinál] azu|o (-n, -u; -tah)
végkielégítés loppu||palk|u (-an, -ua;
-oi)
végleges lopulli|ne (-zen, -stu; -zii)
végre lopukse
végrehajt piät|tiä (-än, -täü; -etäh)
végrehajtás lopend|u (-an, -ua; -oi),
loppemi|ne (-zen, -stu; -zii),
piättämi|ne (-zen, -stü; -zii),
piätänd|ü (-än, -iä; -öi)
végrendelet perindö||bumuag|u (-an,
-ua; -oi)
végső jälgimä|ine (-zen, -stü; -zii),
lopulli|ne (-zen, -stu; -zii)
végtelen I fn agjattomu|s (-on, -ttu;
-ksii), loppumattomu|s (-on, -ttu;
-ksii)
végtelen II mn agjat|oi (-toman,
-tomua; -tomii), loppumato|i
(-toman, -tomua; -tomii)
végül jälgimäi, lopukse
végződés piät|eh (-tehen, -ehtü; -tehii)
végződik piät|tüö (-ün, -tüü; -ütäh)
vegytisztítás hiimii||puhtastu|s (-ksen,
-stu; -ksii)
vegyület ühtisteh (-en, -tü; -ii)
vékony hoik|ku (-an, -kua; -kii)
vélemény miel|i (-en, -dü; -ii),
nägemü|s (-ksen, -stü; -ksii)
véleménycsere mielien||vaiht|o (-on,
-uo; -oloi)
velő üdi|n (-men, -ndü; -mii)
vendég aďv|o (-on, -uo; -oloi),
gosť|u (-an, -ua; -ii)
vendégeskedik aďvoi|ja (-čen, -ččou;
-jah), gosti|e (-n, -u; -tah)
vendégszoba gosťu||perti (-n, -i; -löi)
vepsze vepsälä|ine (-zen, -stü; -zii),
vepsän (rtlan)
ver išk|ie (-en, -öü; -ietäh),
loškut|tua (-an, -tau; -etah), lü|vvä
(-ön, -öü; -vväh), per|gua (-ran,
-gau; -retäh)
vér ver|i (-en, -dü; -ilöi)
véraláfutás sińak|ku (-an, -kua;
-koi), sinizem|ü (-än, -iä; -ii)
veranda verand|u (-an, -ua; -oi)
veréb čiuč|oi (-oin, -čoidu; -čoloi)
verem kuop|pu (-an, -pua; -pii)
vérér veri||suon|i (-en, -du; -ii)

véres
véres verev|ü (-än, -iä; -ii)
vérhas dizenteri|i (-en, -edü; -elöi)
veríték hi|gi (-en, -gie; -gilöi)
vérkeringés veren||kier|do (-ron, -duo;
-doloi)
vérnyomás veren||pain|e (-ien,
-ettu; -ieloi)
vers run|o (-on, -uo; -oloi)
verseny kil|bu (-van, -bua; -boi)
versenyez kilbail|la (-en, -ou; -lah)
versenytárs kilbaili|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
verssor runo||rivi (-n, -i; -löi)
vés kaiverd|ua (-an, -au; -etah),
ongurd|ua (-an, -au; -etah),
onnust|ua (-an, -au; -etah), talt|ata
(-uan, -uau; -atah), vest|iä
(-än, -äü; -etäh)
vese počk|u (-an, -ua; -ii)
véső talt|tu (-an, -tua; -toi)
vesz 1. [kézbe] ot|tua (-an, -tau;
-etah); 2. [vásárol] ost|ua (-an,
-au; -etah)
veszély ruohtimi|ne (-zen, -stu; -zii),
ruohtind|u (-an, -ua; -oi), varav|o
(-on, -uo; -oloi)
veszélyes ruohti|i (-jan, -jua; -jii/
-joi), varattav|u (-an, -ua; -ii)
veszélytelen varuamat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
veszett uravunnu|h (-on, -ttu; -zii)
veszettség uravu|s (-ksen, -stu; -ksii)
vesződik vaiv|atakseh (-uammos,
-uahes; -atahes)
vessző 1. [ág] vič|ču (-an, -čua; -čoi);
2. [írásjel] pilku (-n, -u; -loi)
veszteség hävittämi|ne (-zen, -stü;
-zii), ka|do (-von, -duo; -doloi),
menettämi|ne (-zen, -stü; -zii),
menetü|s (-ksen, -stü; -ksii),
menetänd|ü (-än, -iä; -öi), ubitk|u
(-an, -ua; -oi), vahing|o (-on, -uo;
-oloi), vajavu|s (-on, -ttu; -ksii)
veszteséges vajualli|ne (-zen, -stu;
-zii)
vet [magot] siegl|uo (-on, -ou; -otah),
külv|iä (-än, -äü; -etäh)
vétek riähk|ü (-än, -iä; -ii), viärü|s
(-ön, -ttü; -ksii)
vetélkedés kil|bu (-van, -bua; -boi)
vetélkedik kilbail|la (-en, -ou; -lah)
vetélytárs kilbaili|i (-jan, -jua; -jii/
-joi)
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vetemény külvö|s (-ksen, -stü; -ksii)
veteményeskert ogrod|u (-an, -ua;
-oi)
vetés külvö|s (-ksen, -stü; -ksii)
vétkes viär|ü (-än, -iä; -ii)
vétlen riähkät|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii), viärät|öi (-tömän, -tömiä;
-tömii)
vetőmag siemen (-en, -dü; -ii)
vevő osta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
vezérel ohjail|la (-en, -ou; -lah)
vezérlés ohjavu|s (-ksen, -stu; -ksii)
vezérmű ohjavu|s (-ksen, -stu; -ksii)
vezet 1. [irányít] joht|ua (-an, -au;
-etah), ohj|ata (-uan, -uau; -atah),
suat|tua (-an, -tau; -etah), talut|ella
(-telen, -telou; -ellah), vediä (vien,
vedäü; vietäh), viet|tiä (-än, -täü;
-etäh); 2. [járművet] aj|ua (-an,
-au; -etah)
vezetés ohjav|o (-on, -uo; -oloi),
ohjuami|ne (-zen, -stu; -zii),
ohjuand|u (-an, -ua; -oi)
vezető [főnök] piä||mie|s (-hen, -stü;
-hii), ohjuaj|u (-an, -ua; -ii/-oi),
vedä|i (-jän, -jiä; -jii/-jöi)
vezetőség ohjavo||kun|du (-nan, -dua;
-dii)
vidám ilok|as (-kahan, -astu;
-kahii), muhel|o (-on, -uo;
-oloi), vessel (-än, -iä; -ii)
vidámság vesselü|s (-ön, -ttü; -ksii)
vidék [nagyvároson kívüli
környezet] mua||kun|du (-an,
-dua; -dii), čur|a (-an, -ua; -ii),
piiri (-n, -i; -löi)
videó video (-n, -du; -loi)
vidít iloit|ella (-telen, -telou; -ellah)
vidra sagarv|o (-on, -uo; -oloi)
víg ilok|as (-kahan, -astu; -kahii),
muhel|o (-on, -uo; -oloi), vessel
(-än, -iä; -ii)
vigasztal urostel|la (-en, -ou; -lah),
urost|ua (-an, -au; -etah)
vigasztalódik urostu|o (-n, -u; -tah)
vígjáték komiedi|i (-en, -edu; -eloi)
vihar mürskü (-n, -ü; -löi), torok|ku
(-an, -kua; -koi), ukon||ilm|u (-an,
-ua; -oi)
viharkalap źujdvestk|u (-an, -ua;
-oi)
világ [a Föld egésze és népessége]
mier|o (-on, -uo; -oloi)

vitamin
világ(egyetem) mua||ilm|u (-an, -ua;
-oi)
világnézet mua||ilman||nägemü|s
(-ksen, -stü; -ksii)
világos fn kirkahu|s (-on, -ttu; -ksii)
világosodik kirkastu|o (-n, -u; -tah)
világosság val|go (-lon, -guo;
-goloi), kirkahu|s (-on, -ttu; -ksii)
villa [evőeszköz] vilk|u (-an, -ua; -oi)
villám tulen||išku (-n, -u; -loi)
villamos tramvai (-n, -du; -loi)
villamosság sähk|ö (-ön, -üö; -ölöi)
villanymozdony elektro||poujezd|u
(-an, -ua; -oi), sähkö||poujezd|u
(-an, -ua; -oi)
villanyszerelő elektriek|ku (-an, -kua;
-koi), sähkö||mie|s (-hen, -stü; -hii)
villanyvezeték elektro||provod|u (-an,
-ua; -oi), sähkö||provod|u (-an, -ua;
oi)
vipera pahač|ču (-un, -čuu; -čuloi)
virág kuk|ku (-an, -kua; -kii)
virágágy va|go (-von, -guo; -goloi)
virágzás halvastami|ne (-zen, -stu;
-zii), kukind|u (-an, -ua; -oi)
virágzik halvast|ua (-an, -au; -etah),
kuk|kie (-in, -kiu; -itah)
virradat huondes||puol|i (-en, -du;
-ii), huondes||valg|ei (-ien, -iedu;
-ieloi)
viselkedés ičen||viemi|ne (-zen, -stü;
-zii), ičen||viend|ü (-än, -iä; -öi)
visz kan|dua (-nan, -dau; -netah),
tu|vva (-on, -ou; -vvah), vediä
(vien, ve-däü; vietäh)
viszket kupet|tua (-an, -tau; -etah)
viszketés kubineh (-en, -tu; -ii),
kupetu|s (-ksen, -stu; -ksii)
viszontlátásra! nägemizessäh!
viszony väli|t (-löin, -löi, plur)
vissza iäre, tagazin, tuaksepäi
visszajön kiän|diäkseh (-nämmös,
-dähes; -netähes)
visszatart piet|ellä (-telen, -telöü; elläh), piet|tiäkseh (-ämmös,
-tähes; -etähes)
visszautasítás kieldo||vastavu|s
(-ksen, -stu; -ksii)
visszhang kai|gu (-jun, -guu;
-guloi), vastu||kai|gu (-jun, -guu;
-guloi)
vita kiist|u (-an, -ua; -oi)
vitamin vitamiin|u (-an, -ua; -oi)

vitatkozik
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zsüri

vitatkozik kiistel|lä (-en, -öü; -läh),
kiist|iä (-än, -äü; -etäh)
vitéz urhak|ko (-on, -kuo; -koloi)
vitorla purjeh (-en, -tu; -ii)
vitorlás purjeh||laiv|u (-an, -ua; -oi)
vitorlavászon purjeh||kanga|s
(-han, -stu; -hii)
vívás miekkailu (-n, -u; -loi)
víz vezi (vien, vettü; vezii)
vizes vezik|äs (-kähän, -ästü; -kähii)
vízesés kosk|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
vízfesték vezi||kruask|u (-an, -ua;
-oi), vezi||mual|u (-an, -ua; -oi)
vízhatlan vien||pidä|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi)
Vízkereszt Vierist|ü (-än, -iä; -öi)
vízszintes fn piduhus||viiv|u (-an, -ua;
-oi)
vízvezeték vezi||butk|i (-en, -ie; -ii/
-iloi)
vizsga koit|eh (-tehen, -ehtu; -tehii)
vizsgál kač|ella (-čelen, -čelou;
-ellah), koit|ella (-telen, -telou;
-ellah)
vizsgálat kaččelu (-n, -u; -loi),
koittelu (-n, -u; -loi)
vizsgáztat koit|ella (-telen, -telou;
-ellah)
vodka valgei||viin|u (-an, -ua; -oi)
vogul mansi (-n, -i; -loi), voguli (-n,
-i; -loi)
vonal jun|o (-on, -uo; -oloi), viiv|u
(-an, -ua; -oi)
vonalzó viivat|in (-timen, -indu;
-timii)
vonás [vonalka] čeri (-n, -i; -löi)
vonat poujezd|u (-an, -ua; -oi)
vontat kel|ata (-uan, -uau; -atah)
vonzat [nyelvtan] tarviču|s (-ksen,
-stu; -ksii)
vonzódik himoil|lakseh (-emmos,
-ehes; -lahes)
vödör rengi (-n, -i; -löi)
vőlegény ženih|ü (-än, -iä; -öi)
vörös rusk|ei (-ien, -iedu; -ieloi),
verev|ü (-än, -iä; -ii)
vörösbegy ruskei||rin|du (-nan, -dua;
-doi)
vöröshangya mavro|i (-in, -idu; -loi)
vörösödik ruske|ta (-nen, -nou; -tah)
vulkán tuli||mä|gi (-in, -gie; -gilöi)
wc huussi (-n, -i; -loi), tualiet|tu (-an,
-tua; -toi), uborno|i (-in, -idu; -loi)

Z

zöngétlen kum|ei (-ien, -iedu; -ieloi)
zúg häli|stä (-zen, -zöü; -stäh),
hüri|stä (-zen, -zöü; -stäh),
kohi|sta (-zen, -zou; -stah)
zúgás hälineh (-en, -tü; -ii),
hürineh (-en, -tü; -ii), kohu (-n,
-u; -loi), šohu (-n, -u; -loi)
zuhanás langenemi|ne (-zen, -stu;
-zii), pakkumi|ne (-zen, -stu; -zii),
pakund|u (-an, -ua; -oi)
zuhany valat|ti (-in, -tii; -tiloi)
zuhatag kosk|i (-en, -ie; -ii/-iloi)
zúzmara härm|ü (-än, -iä; -ii),
huurm|e (-ien, -ettu; -ieloi),
uǯv|e (-ien, -iedu; -ieloi)
zümmög hüri|stä (-zen, -zöü; -stäh)
zümmögés hürineh (-en, -tü; -ii)

zab kagr|u (-an, -ua; -oi)
zabkása kagru||pudr|o (-on, -uo;
-oloi)
zacc ra|ba (-van, -bua; -boi)
zaj kohu (-n, -u; -loi)
zajos kohizi|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
zajong häli|stä (-zen, -zöü; -stäh)
zajtalan kuulumat|oi (-toman,
-tomua; -tomii)
zakó pinǯak|ko (-on, -kuo; -koloi)
zálog panti (-n, -i; -loi)
zápor puadari (-n, -i; -loi)
zár I fn šašok|ku (-an, -kua; -koi)
zár II verb luki|ta (-čen, -ččou; -tah),
sal|vata (-buan, -buau; -vatah)
zarándok matkala|ine (-zen, -stu;
-zii), matkuniek|ku (-an, -kua;
-koi), sivu (-n, -u; -loi)
zárás salbuami|ne (-zen, -stu; -zii),
salbuand|u (-an, -ua; -oi)
zárda manasteri (-n, -i; -loi)
zárka türmü||huoneh (-en, -tu; -ii)
zárójel salbavo||merki (-n, -i; -löi)
zászló fla|gu (-vun, -guu; -guloi)
zavar I fn ällistü|s (-ksen, -stü; -ksii)
zavar II verb vaiv|ata (-uan, -uau;
-atah)
zavaros muvak|as (-kahan, -astu;
-kahii)
zeller selderi (-n, -i; -löi)
zene muuzik|ku (-an, -kua; -koi)
zenekar orkestr|u (-an, -ua; -oi)
zenész muzikant|u (-an, -ua; -oi),
soitta|i (-jan, -jua; -jii/-joi)
zeneszerző säveldä|i (-jän, -jiä; -jii/
-jöi)
zenit keski||taiva|s (-han, -stu; -hii)
zivatar ukon||ilm|u (-an, -ua; -oi)
zongora fortepian|o (-on, -uo; -oloi),
rojali (-n, -i; -loi)
zongorista pianist|u (-an, -ua; -oi)
zöld vihand|u (-an, -ua; -oi)
zöldbab fasoli (-n, -i; -loi)
zöldell vihandoi|ja (-čen, -ččou;
-jah), vihoit|tua (-an, -tau; -etah)
zöldség kazvokset (-ien, -ii, plur),
ouveš|ši (-in, -šii; -šiloi),
vihandu|s (-ksen, -stu; -ksii)
zöldül vihandoi|ja (-čen, -ččou; -jah),
vihoit|tua (-an, -tau; -etah)

ZS
zsák huav|o (-on, -uo; -oloi),
säk|ki (-in, -kii; -kilöi)
zsákmány sual|is (-ehen, -istu; -ehii)
zsákutca umbi||kuj|o (-on, -uo; -oloi)
zsarnok muokkuaj|u (-an, -ua; -ii/
-oi), tiruan|u (-an, -ua; -oi)
zsarnoki oma||valda|ine (-zen, -stu;
-zii)
zseb kormani (-n, -i; -loi)
zsebkendő nenä||paikka|ine (-zen,
-stu; -zii), nästük|ki (-in, -kii;
-kilöi)
zsemle bulka|ine (-zen, -stu; -zii),
päp|pi (-in, -pii; -pilöi)
zseni neroniek|ku (-an, -kua; -koi)
zseniális nerok|as (-kahan, -astu;
-kahii)
zsibbad hurvehtu|o (-n, -u; -tah),
muurehtu|o (-n, -u; -tah)
zsidó jevr|ei (-ien, -iedü; -ielöi),
jevrien (rtlan)
zsinagóga sinagoug|u (-an, -ua; -ii)
zsinór nuora|ine (-zen, -stu; -zii),
nuor|u (-an, -ua; -ii)
zsír razv|u (-an, -ua; -oi)
zsiráf žiruaf|u (-an, -ua; -oi)
zsíros razva|ine (-zen, -stu; -zii),
razvak|as (-kahan, -astu; -kahii)
zsoldos palku||saldat|tu (-an, -tua; -toi)
zsugori idar|u (-an, -ua; -oi),
skuup|pu (-an, -pua; -pii)
zsüri žüri (-n, -i; -löi)
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Mindennapi kifejezések
Bocsánat!
Egészségedre!
Egészségére!
Egészségetekre!
Egészségükre!
Ez arcátlan hazugság.
Ez (engem) nem izgat.
Ez (meg) micsoda?
Ez nem lesz jó.
Ez szemtelen válasz.
Ezt én nem hiszem.
Hála Istennek!
Hány éves vagy?
Hát még mit nem?!
Hogy élsz?
Hogy hívnak (téged)?
Hogy mennek a dolgok?
Hogy s mint?
Hogy szolgál egészsége(d)?
Hogy vagy?
Hogy van (Ön)?
Indíts!
Isten őrizz!
Isten tudja.
Jó egészséget!
Jó éj(szaká)t!
Jó estét!
Jó napot!
Jó reggelt!
Jó utat!
Jó utazást!
Jól van!
Jöjjön, aminek jönnie kell!
Kedves hölgyeim!
Kedves hölgyem!
Kedves uraim!
Kedves uram!
Kedves vendégek!
Köszönet!
Köszönöm!
Köszönöm a meghívást!
Köszönöm, jól.
Köszönöm, minden rendben.
Köszönöm szépen!
Légy (oly) jó!
Legyen!
Legyen, aminek lennie kell!
Legyen(ek) (oly) jó(k)!
Legyetek (oly) jók!
Lépj tovább!

Proskeńńu!
Tervehüökse!
Teijän tervehüökse!
Teijän tervehüökse!
Teijän tervehüökse!
Se on huigietoi kielastus.
Se ei minuu huolevuta.
Mibo brujii tämä on?
Tämä ei ole hüväkse.
Se on jürkü vastavus.
En usko sidä.
Kiitossana Jumalale!
Äijügo sinule on vuottu?
Ga vie midä?!
Kuibo sinä elät?
Kuibo sinuu kučutah?
Kui dielot mennäh?
Kui dielot mennäh? Kui voi?
Kuibo on tervehüs?
Kuibo sinä elät?
Kuibo voitto?
Astuo iellehpäi!
Piästä Jumal!
Jumal tiedäü.
Hüviä tervehüttü!
Hüviä üödü!
Hüviä ehtiä!
Hüviä päiviä!
Hüviä huondestu!
Hüviä matkua!
Hüviä matkua!
Hüvä!
Roikkah mi roikkah!
Armahat naizet!
Armas naine!
Armahat ižändät!
Armas ižändü!
Armahat aďvot!
Kiitos! Passiboičen!
Kiitän!
Passiboičen kučundua!
Passiboičen, hüvin.
Passiboičen, kai on hüvin.
Passiboičen suurin!
Ole hüvä!
Olgah!
Roikkah mi roikkah!
Olgua hüvät!
Olgua hüvät!
Astuo iellehpäi!

276
Még mit nem?!
Mennyi az idő?
Mi ez?
Micsoda kérdés!
Milyen nevetséges!
Minden jót!
Miről beszélsz?
Nagyon köszönöm!
Nem hiszem.
Nevetséges!
Nézetem szerint.
Persze!
Remélem!
Rendben!
Sem ez, sem az.
Sem így, sem úgy.
Semmi új(ság).
Szent Isten!
Szép álmokat!
Természetesen!
Tisztelt asszonyom!
Tisztelt hölgyeim!
Tisztelt hölgyem!
Tisztelt uraim!
Tisztelt uram!
Véleményem szerint.
Viszontlátásra!
Uramisten!
Üdvözlet(em)!

Ga vie midä?!
Äijügo on aigua?
Mi neče on?
Mittuine küzündü!
Agu nagrattau!
Kaikkie hüviä!
Mih näh sinä pagizet?
Passiboičen suurin!
En usko sidä.
Agu nagrattau!
Minun mieles.
Tiettäväine!
Minä vuotan!
Hüvä! Olgah!
Ni se, ni tämä.
Ni nenga, ni tualleh.
Nimidä uuttu.
Pühä Jumal!
Hüviä undu!
Tiettäväine!
Armas naine!
Armahat naizet!
Armas naine!
Armahat ižändät!
Armas ižändü!
Minun mieles.
Nägemizessäh!
Pühä Jumal!
Tervehüs!
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TŐSZÁMNEVEK
üksi

ükś

yksi

yksi

yks

üks

один

egy

kaksi

kakś

kaksi

kaksi

kaks

kaks

два

kettő

kolme

koume

kolme

kolme

kolt

kolm

три

három

nelli

neľľ

neljä

nellä

neljä

neli

четыре

négy

viizi

viž

viisi

viisi

viiz

viis

пять

öt

kuuzi

kuź

kuusi

kuusi

kuuz

kuus

шесть

hat

seiččie

seičeme

seitsemän

seiččemen

seiсen

seitse

семь

hét

kaheksa

kahesa

kahdeksan

kaheksan

kaheksan

kaheksa

восемь

nyolc

üheksä

ühesa

yhdeksän

yheksän

yheksän

üheksa

девять

kilenc

kümmene

kümne

kymmenen

kymmenen

kymmen

kümme

десять

tíz

sada

sada

sata

sata

sata

sada

сто

száz

tuhat

tuha

tuhat

tuhat

tuhatta

tuhat

тысяча

ezer

SZEMÉLYES NÉVMÁSOK
minä

minä

minä

mie

miä

mina

я

én

sinä

sinä

sinä

sie

siä

sina

ты

te

häi

hän

hän

hiän

hää

tema

он, она

ő

müö

mö

me

myö

möö

meie

мы

mi

tüö

tö

te

työ

töö

teie

вы

ti

hüö

hö

he

hyö

höö

nemad

они

ők

KÉRDŐ NÉVMÁSOK
ken

ken

ken

ken

ken

kes

кто

ki

mi

mi

mikä

mikä

mikä

mis

что

mi

kus

kus

missä

kussa

miz

kus

где

hol

kunne

kuna

mihin

kunne

mihe

kus

куда

hová
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konzu

konz

milloin

konsa

konz

millal

когда

mikor

kudai

kudamb

kumpi

kumpani

kumpa

kumb

который

melyik

kui

kut

kuinka

kuin

kui

kuidas

как

hogyan

äijügo

äjak

montako

monta

kui paljo

kui palju

сколько

hány

HATÁROZÓSZÓK
täs

täl

täällä

tiälä

tääl

siin

тут

itt

sie

sigäna

siällä

sielä

seel

seal

там

ott

alahan

alahan

alhaalla

alahana

alaal

all

внизу

alul

ülähän

ülähän

ylhäällä

ylähänä

ylähääl

üleval

наверху

felül

ies

edes

edessä

iessä

eez

ees

впереди

elöl

tagan

tagas

takana

takaisin

takkaan

taga

назад

hátul

nügöi

nügüď

nyt

nyt

nyt

nüüd

теперь

most

aiven

kaiken

aina

aina

ain

alati

всегда

mindig

gi

völ

vielä

vielä

veel

veel

ещё

még

jo

jo

jo

jo

jo

juba

уже

már

nenga

ninga

niin

niin

ni

nii

так

így, úgy

ROKONSÁGNEVEK
pereh

pereh

perhe

pereh

pere

pere

семья

család

mies

meź

mies

mies

meez

mees

муж

férj

naine

naine

nainen

naini

nain,

naine

жена

feleség

tuatto

tat

isä

tuatto

izä

isa

отец

apa

muamo

mam

äiti

muamo

emoi

ema

мать

anya

poigu

poig

poika

poika

poika

poiss

сын

fia

tütär

tütär

tytär

tytär

tyär

tütar

дочь

lánya
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lapsi

lapś

lapsi

lapsi

lapsi

laps

дитя

gyermek

velli

veľľ

veli

veikko

veikkoi

veli

брат

fivér

sizär

sizar

sisar

sisar

siar

õde

сестра

nővér

kütü

küdu

lanko

kyty

lanko

küdi

деверь

sógor

kälü

nado

käly

nato

käly

käli

золовка

sógornő

ukko

uk

ukko

ukko

ukkoi

vaar

старик

öregapó

akko

ak

akka

akka

akka

eideke

старуха

öreganyó

appi

ap

appi

appi

äjä

äi

тесть

após

muatkoi

anop

anoppi

anoppi

ämmöi

ämm

тёща

anyós

TESTRÉSZEK
piä

pä

pää

piä

pää

pea

голова

fej

očču

oc

otsa

očča

occa

otsaesine

лоб

homlok

hivus

hibuz

hius

hivus

hiuz

juus

вóлос

haj

korvu

korv

korva

korva

korva

kõrv

уxo

fül

silmü

siľm

silmä

silmä

silmä

silm

глаз

szem

nenä

nena

nenä

nenä

nenä

nina

нос

orr

suu

su

suu

suu

suu

suu

рот

száj

hammas

hambaz

hammas

hammas

hammaz

hammas

зуб

fog

kieli

keľ

kieli

kieli

keel

keel

язык

nyelv

kulku

kurk

kurkku

kulkku

kurkku

kurk

горло

torok

kaglu

kagl

kaula

kakla

kagla

kael

шея

nyak

rindu

rindaz

rinta

rinta

rinta

rind

грудь

mell

selgü

seľg

selkä

selkä

selkä

selg

спина

hát

perä

pera

perä

perä

tauz

tagumik

зад

far

süväin

südäiń

sydän

süväin

syän

süda

сердце

szív
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maha

koht

maha

maha

malkki

magu

желудок

gyomor

vačču

vac

vatsa

vačča

vacca

vats

живот

has

maksu

maks

maksa

maksa

maksa

maks

печень

máj

käzi

käzi

käsi

käsi

käzi

käsi

рука

kéz

kämmen

kämen

kämmen

kämmen

kämmel

kämmal

ладонь

tenyér

sormi

sorm

sormi

sormi

sormi

sõrm

палец

ujj

jalgu

jaug

jalka

jalka

jalka

jalg

нога

láb

polvi

poľv

polvi

polvi

polvi

põlv

колено

térd

veri

veri

veri

veri

veri

veri

кровь

vér

liha

liha

liha

liha

liha

liha

мясо

hús

luu

lu

luu

luu

luu

luu

кость

csont

TERMÉSZETI JELENTÉSEK
päivü

päiväine

päivä

päivä

päivyt

päike

солнце

nap

kuudam

kudmaine

kuu

kuu

kuu

kuu

луна

hold

tiähti

tähtaz

tähti

tähti

tähti

täht

звезда

csillag

taivas

taivaz

taivas

taivas

taivaz

taevas

небо

ég

pilvi

piľv

pilvi

pilvi

pilvi

pilv

облако

felhő

udu

sumeg

utu

huura

utu

udu

туман

köd

vihmu

vihm

vihma

vihma

vihma

vihm

дождь

eső

rais

ragiž

rae

ruah

rae

rahe

град

jégeső

lumi

lumi

lumi

lumi

lumi

lumi

снег

hó

tuuli

tullei

tuuli

tuuli

tuul

tuul

ветер

szél

tuli

lämoi

tuli

tuli

tuli

tuli

огонь

tűz

mua

ma

maa

mua

maa

maa

земля

föld

ilmu

iľm

ilma

ilma

ilma

ilm

воздух

levegő
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vezi

vezi

vesi

vesi

vezi

vesi

вода

víz

heinü

hein

ruoho

heinä

heinä

hein

трава

fű

puu

pu

puu

puu

puu

puu

дерево

fa

lehti

leht

lehti

lehti

lehti

leht

лист

levél

kukku

änik

kukka

kukka

kukka

lill

цветок

virág

ALAPVETŐ IGÉK
olla

olda

olla

olla

olla

olla

быть

van

algua

augotada

alkaa

alkua

alkaa

alata

начинать

kezd

rodiekseh

sünduda

syntyä

syntyö

syntyä

sündida

родиться

születik

eliä

eläda

elää

elyä

ellää

elada

жить

él

kuolta

kolda

kuolla

kuola

koolla

surra

умирать

meghal

seizuo

seišta

seisoa

seisuo

seissooa

seista

стоять

áll

istuo

išta

istua

istuo

istua

istuda

сидеть

ül

muata

magata

nukkua

muata

maata

magada

спать

alszik

süvvä

söda

syödä

syyvvä

söövvä

süüa

есть

eszik

juvva

joda

juoda

juuvva

jooa

juua

пить

iszik

sanuo

sanuda

sanoa

sanuo

sannooa

sõnada

сказать

mond

tahtuo

tahtoida

tahtoa

tahtuo

tahtoa

tahta

хотеть

akar

kuulta

kulda

kuulla

kuulla

kuulla

kuulda

слышать

hall

kaččuo

kacta

katsoa

kaččuo

kaccoa

vaadata

смотреть

néz

nähtä

nähta

nähdä

nähä

nähhä

näha

видеть

lát

tehtiä

tehta

tehdä

tehtyä

tehhä

teha

делать

csinál

tulla

tulda

tulla

tulla

tulla

tulla

приходить

jön

mennä

mända

männä

männä

männä

minna

идти

megy

andua

antta

antaa

antua

antaa

anda

давать

ad
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A livvi nyelv és a balti finn nyelvek saját fejlődésének, nyelvi önállóságának, mai állapota szerinti jellegzetességeinek összehasonlítására kínálkozó további lehetőség a jövevényszavak átvételének, a kis balti finn
nyelvek esetében főként szókincsbeli eloroszosodásuk mértékének egybevetése. Valójában a beszélt nyelvben
valószínűleg mindenütt megvannak (már) az orosz alakok, sokszor azonban a szótárszerkesztő vérmérsékletétől függ, felveszi-e az orosz eredetű szavakat. Ezt ez az összehasonlítás nem tudja figyelembe venni.
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