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a

A
a ksz – de; azonban; ellenben; viszont; pedig
aakkõs|so (~o, ~soa, ~soo) II fn –
ábécé; betűrend
aa|pa (~va, ~paa, ~paa) III fn –
nyárfa [Populus tremula]
aar|rõ (~tõõ, ~rõtta, ~tõõsõ) XIII
fn – kincs; löütää ~tõõ – kincset
talál
aaruk|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) VIII fn
– villa [eszköz]
aat|õ (~tõõ, ~õtta, ~tõõsõ) XIII fn
– ötlet; miä sain üvä ~tõõ – támadt egy jó ötletem
aavari (-, ~a, ~i) II fn – baleset;
szerencsétlenség; jõutua ~i – balesetet szenved
ablatiivi (-, ~a, ~i) II fn – ablatívusz
adessiivi (-, ~a, ~i) II fn – adeszszívusz
adjektiivi (-, ~a, ~i) II fn – adjektívum; melléknév
adra (-, ~a, ~a) III fn – eke; faeke
adverbi (-, ~a, ~i) II fn – adverbium; határozószó
ah! isz – ah! ó!
ah|az (~taa, ~assa, ~taasõ) XIII mn
– szűk; keskeny
ahjo (-, ~a, ~o) II fn – kályha; kemence; lämmitä ~ – kályhát befűt; kemencét befűt

aita

ahtau|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
helyszűke; keskenység
ahvõ|õ (~nõ, ~nta, ~nõõ) XII fn –
sügér [Perca fluviatilis]
ai! isz – ó! ~ voi! – ajajjaj! tyűha!
aigoiss hsz – idejében; időben; idejekorán; jókor
aigut|õlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli) VIII
i – ásít
ai|gõ (~kõõ, ~gõtta, ~kõõsõ) XIII
fn – szándék; üväd ~kõõd – jó
szándék
aijai! isz – ajaj!
ai|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) III fn – 1)
idő; sell ~gall – ezidőtájt; ebben
az időben; 2) határidő; lühüüssi
~gassi – rövid határidőre
aikaa I hsz – rég; régen; vanaa ~ –
hajdanában; hajdanán
aikaa II (gen) nu – idejében [vkinek; vminek]; idején [vkinek; vminek]
ai|kua (~koma, ~gob, ~kõ) III fn –
gyülekezik; összegyűlik; ~kua lahguta – indulásra gyülekezik
aili (-, ~a, ~i) II fn – balti hering;
szalákahering; szaláka [Clupea
harengus membras]
ain ksz – de; azonban; ellenben; viszont; pedig
aina hsz – folyton; állandóan; minduntalan
ain|d (~ije, ~it, ~isõ) II fn tsz – agy
a|ita (~ďďa, ~itaa, ~itaa) III fn –
sövény; sövénykerítés; kerítés

aitta

ait|ta (~a, ~taa, ~taa) V fn – pajta;
fészer; csűr
aivas|õlla (~sõõma, ~sõõb, ~sõli) VIII
i – tüsszent
ai-voi! isz – ajjaj!
aivonaa hsz – teljesen; egészen
aivoo hsz – nagyon
ai|za (~za, ~saa, ~ssaa) III fn –
villásrúd; kocsirúd
aj|aa (~ama, ~ab, ~õ) III i – 1) terel; hajt; kerget; űz; ~aa väľľää
– kiterel; kihajt; kikerget; elkerget; kiűz; elűz; 2) megy [közlekedési eszközön]; halad [közlekedési eszközön]; utazik; közlekedik; 3) ~aa partaa – borotvál;
leborotvál; ~aa enele partaa –
borotválkozik; megborotválkozik
ajõ|lla (~õma, ~õb, ~li) VIII i – megy
[közlekedési eszközön]; halad [közlekedési eszközön]; utazik; közlekedik
akana (-, ~a, ~a) III fn – törek;
pelyva
ak|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn – anyóka; anyó; öregasszony
akkuna (-, ~a, ~a) III fn – ablak
akkunala hsz – ki; kifelé; kívülre;
kintre
akkunall hsz – kívül; kint
akkunalt hsz – kívülről; kintről
akkunapäälü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV
fn – ablakpárkány
aktiivi (-, ~a, ~i) II fn – aktívum
[nyelvtan]; cselekvő igenem
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aluz

aktiivi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
aktív; tevékeny; cselekvő
aktiivizõssi hsz – aktívan; tevékenyen; cselekvően
ala I hsz – le; lefelé; alulra
ala II (gen) nu – alá
alaltaa hsz – folyton; folytonosan;
állandóan
alap|i (~a, ~aa, ~asõ) mn kf – al[alacsonyabb rang előtagja]
alassi hsz – 1) meztelenre; 2) meztelenül
alassui hsz – 1) felfordulva; feje tetején; fejen állva; 2) hason; hasmánt; arccal lefelé
alatsõ (part) ej – alatt [pl. víz; föld
stb. vonatkozásában]
al|kaa (~kama, ~gab, ~kõ) III i –
kezd; elkezd; hozzáfog
al|ku (~gu, ~kua, ~kuu) II fn – kezdet; kezdés
all I hsz – lent; lenn; alul; alant
all II (gen) nu – alatt
allatiivi (-, ~a, ~i) II fn – allatívusz
allitu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn –
kormány [szervezet]; kormányzat
alluz (gen) nu – birtokában [vkinek; vminek]; rendelkezésére [vkinek]
alt I hsz – lentről; alulról
alt II (gen) nu – alól
alumõi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn
– alsó
alu|z I (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn –
alap; alapzat; fundamentum

aluz

alu|z II (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn –
uszály
alõassi hsz – panaszosan
alõi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn – kötött kesztyű
alõ|ta (~nõma, ~nõb, ~ni) X i – alacsonyabbá válik; alacsonyodik;
csökken; lecsökken
alõtsõ I hsz – lentről; alulról
alõtsõ II (gen) nu – alól [pl. víz;
föld stb. vonatkozásában]
alõzii hsz – mindig; állandóan
aľľa (-, ~a, ~a) III mn – durva; goromba; nyers [viselkedés]
aľľaltaa hsz – durván; gorombán;
nyersen [viselkedés]
am|maz (~paa, ~massa, ~paasõ) XIII
fn – fog [rágószerv]
angl’itšina (-, ~a, ~a) V mn – angol
ankkuri (-, ~a, ~i) II fn – horgony;
vasmacska
an|kõ (~gõ, ~kõa, ~kõõ) II fn –
vasvilla; villa [szerszám]
ankõrja|z (~a, ~ssa, ~asõ) XIII fn
– angolna [Anguilla anguilla]
an|taa (~tama, ~nab, ~tõ) III i –
ad; ~taa takaz – visszaad; viszszajuttat ~taa antõõssi – megbocsát
antau|ta (~ma, ~b, ~z) VII i – 1)
adódik; adja magát; 2) megadja
magát
antõľľa|z (~a, ~ssa, ~asõ) XIII mn
– bőkezű
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arka

antõľľazu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV
fn – bőkezűség
antõõssi! kl – bocsánat! bocsáss meg!
bocsásson meg!
an|ua (~oma, ~ob, ~õ) V i – kér;
kíván; óhajt
anõ (~õ, ~tta, ~õsõ) XIII fn – liba;
vadlúd; házilúd; lúd [Anser anser]
apagoitt|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI
i – savanyít
ap|ata (~panõma, ~panõb, ~pani)
X i – megsavanyodik
a|pi (~vi, ~pia, ~pii) II fn – 1) segítség; 2) segély
apilai|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn – 1)
segítő [személy]; 2) segéd
ap|poo (~oma, ~poot, ~omaa) XII
mn – savanyú; ~poo õuna – savanyú alma
Aprilli (-, ~a, ~i) II fn – április
arak|ka (~a, ~kaa, ~kaa) V fn –
szarka [Pica pica]
arava (-, ~a, ~a) V fn – gereblye
argõna hsz – hétköznap
arja (-, ~a, ~a) III fn – kefe
arja|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn –
kefesörte
arjot|taa (~tama, ~ab, ~ti) IV i –
gyakorol
arjotu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn
– 1) gyakorlás; 2) gyakorlat
arjot|õlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli) VIII
i – gyakorolja magát
ar|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) III mn –
1) érzékeny; 2) sebezhető

arkuz

arku|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn – 1)
érzékenység; 2) sebezhetőség
arma (-, ~a, ~a) III mn – szürke
armaht|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI i
– kegyelmez; megkegyelmez
armahu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X
fn – kegyelem; megkegyelmezés
ar|tši (~gõ, ~kõa, ~kõõ) VII fn – hétköznap
ar|ua (~oma, ~ob, ~õ) V i – csoszog
arva (-, ~a, ~a) III mn – ritka
arvõ (-, ~a, ~õ) II fn – érdem
arvõi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
megér-demelt
arvõõ hsz – ritkán
askõl|i (~õ, ~ta, ~õõ) IX fn – lépés
asu|a (~ma, ~b, -) II i – tartózkodik [vhol]; él [vhol]
asutuzpunkta (-, ~a, ~a) V fn –
tartózkodási hely
as|õ (~sõõ, ~õtta, ~sõõsõ) XIII fn –
lépcső-fok; létrafok
as|õlla (~sõõma, ~sõõb, ~sõli) VIII
i – lép; lépked; lépdel
ato ksz – egyébként
Augusti (-, a, i) II fn – augusztus
auk|kua (~kuma, ~ub, ~kuzin / ~ku)
II i – ugat
au|tši (~ďi, ~tšia, ~tšii) II fn – csuka [Esox lucius]
avit|taa (~tama, ~ab, ~ti) IV i – segít; segédkezik
avõ hsz – nyitva; tárva; uhsi on ~
– az ajtó nyitva van; panna uhzõ ~ – ajtót nyit; ajtót kinyit
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börizemin

av|õta (~aama, ~aab, ~az) IX i –
nyit; kinyit; felnyit
avõu|ta (~ma, ~b, ~z) VII i – nyílik; ki-nyílik; felnyílik
azia (-, ~t, ~sõ) VI fn – 1) tárgy;
eszköz; 2) dolog [kézzel fogható]

B
baabuk|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ)
XIII fn – málna [Rubus idaeus]
baabu|ška (~žga, ~škaa, ~škaa) III
fn – nagyanya; nagymama
botvena (-, ~a, ~a) V fn – zöldségleves
bronh|ad (~oje, ~oit, ~oisõ) III fn
tsz – hörgő(k)
bruuda (-, ~a, ~a) V fn – duzzasztott tó; mesterséges tó; víztározó
bulipä|ä (~ä, ~ät, ~hee) I fn – kopasz
buľbuk|ka (~a, ~kaa, ~kaa) V fn –
tündérrózsa; tavirózsa [Nymphaea]
but|ka (~a, ~kaa, ~kaa) V fn – halászkunyhó [jégen álló]
bõri|sa (~zõma, ~zõb, ~si) VIII i –
dörög; dübörög
bõrisõmi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn
– dörgés; dübörgés
böri|sä (~zemä, ~zeb, ~zi) VIII i –
bőg; bömböl
börizemi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn
– bőgés; bömbölés
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daa

D

eelmuinaa

E

daa msz – igen; persze; valóban; eb msz – nem; sem-; se-; ~ hooli –
csakugyan
nem kell; nem szükséges; ~ ijäll
dabuni (-, ~a, ~i) II fn – ménes;
– soha; sosem; sohasem; ~ kud’lócsorda
d’id – sehogyan; sehogy; ~ kudai ksz – egyszer / egyszerre csak;
hõõka – sehova; sehová; semererre aztán
re; ~ kussaid – sehonnan; sedalisko ksz – vagy hát
merről; ~ kuzaid – sehol; ~ kõzdohtari (-, ~a, ~i) II fn – doktor;
niid – semmikor; ~ mihsiid – semorvos
miért; ~ milli|neid (~zeid, ~ssäid,
domovik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn
~seid) – semmilyen; semmiféle;
– háziszellem; házimanó; házitör~ mi|täid (~neid, ~täid, ~heid) –
pe; kobold
semmi; ~ tše|nniid (~neid, ~täid,
doro (-, ~a, ~o) II fn – makk [nö~neseid) – senki; ~ tšesä! – semvényi]
miség! nem tesz semmit! ~ õldovariš|ša (~a, ~ša, ~ša) III fn –
lud mitäid! – semmiség! nem tesz
barát
semmit! ~ õõ – nincs ~ ühsiid –
duri|sa (~zõma, ~zõb, ~si) VIII i –
egy sem; ~ ühtäid – egyáltalán
csörömpöl
nem
durisõmi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn ebäilozassi hsz – nem szépen; csú– csörömpölés
nyán
duum|õta (~aama, ~aab, ~az) IX i ebäselvä (-, ~ä, ~se) VIII mn – nem
– gondol, vél
érthető; érthetetlen
ebäu|sko (~zgo, ~skoa, ~skoo) II fn
– bizalmatlanság
ebäu|skõin (~skõizõ, ~zgõissa, ~skõisõõ) XI mn – bizalmatlan
D'ekaabŕi (-, ~a, ~i) II fn – de- eďďelmo (-, ~a, ~o) II fn – virágcember
por; pollen
d’evi|si (~zi, ~sia, ~sii) II fn – de- eďďit|tsää (~tsämä, ~säb, ~tsi) IV
viza
i – virágzik; kivirágzik
d’ääd’ä (-, ~ä, ~ ä) IV fn – bácsi; eelmuinaa hsz – régesrégen; hajnagybácsi
danán

D’

eespäi

eespäi hsz – régebben; azelőtt
eess I hsz – elülről
eess II (gen) nu – elől
eestää hsz – előbb; előzetesen
e|etä (~tenemä, ~teneb, ~teni) X i –
előrehalad
eez I (part) ej – előtt [időben]
eez II hsz – elöl
eez III (gen) nu – előtt [térben]
eglee hsz – tegnap
ehjä (-, ~ä, ~se) VIII mn – egész;
teljes
ehteümi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn –
kiöltözés; cicomázás
ehteü|tä (~mä, ~b, ~z) VII i – kiöltözik; cicomázik
eh|tiä (~timä, ~ib, ~ti) II i – díszít;
feldíszít; cicomáz
ehtši ksz – vagy
ehät|tää (~tämä, ~äb, ~ti) IV i –
sikerül [vkinek vmi]
ehü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn –
dísz; díszítés; feldíszítés; cicoma
einä (-, ~ä, ~ä) IV fn – széna
e|isi (~ďďe, ~ittä, ~itee) IX fn – virág [élő]
eit|etä (~täämä, ~tääb, ~täzi) IX i
– ráront; ráveti magát
eittäü|tä (~mä, ~b, ~z) VII i – ijedezik; rémüldözik
eittü|ä (~ümä, ~üb, -) V i – megijed; megrémül
ekstsessiivi (-, ~a, ~i) II fn – exesszívusz; eredethatározó
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enne

еlatiivi (-, ~a, ~i) II fn – elatívusz
elästüt|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti)
IV i – csenget
elk|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – virág; virágszál [élő]
elkot|tsaa (~tsama, ~sab, ~tsi) IV i
– virágzik; kivirágzik
elm|ed (~ije, ~iit, ~iise) VII fn tsz –
gyöngysor; gyöngy
elm|i (~e, ~eä, ~ee) VII fn – gyöngyszem; gyöngy
elo (-, ~a, ~o) II fn – élet
elok|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
mn – élénk; eleven
eloza (-, ~a, ~sõ) VIII mn – élő; eleven
elävältää hsz – élénken; elevenen
el|ää (~ämä, ~äb, ~i) IV i – él
emintimä (-, ~ä, ~se) VIII fn – mostohaanya; mostoha
emü|d (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn –
anyuka; anyácska
emä (-, ~ä, ~se) VIII fn – anya; édesanya
e|n (~d, ~b, ~mmä, ~ttä, ~väd) i –
nem... [igei tagadáskor]
enepäi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn –
makacs; konok; csökönyös; önfejű
Enipäivä (-, ~ä, ~se) VIII fn – húsvét
enepäizü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn
– makacsság; konokság; csökönyösség; önfejűség
enne hsz – azelőtt; régen; egykor;
hajdan; hajdanán

enneglee

enneglee hsz – tegnapelőtt
ennettegle hsz – tegnapelőtt
en|tši (~ďe, ~tšeä, ~tšee) VII fn –
lélek [átv. is]
enäpi I hsz – inkább
enäpi II szn kf – több
enäpii-vähüpii hsz kf – többé-kevésbé
ero|ta (~ama, ~ab, ~az) IX i – különbözik [vmiben]; eltér [vmiben]; ~ata forma poolõss – formájában különbözik; formájában
eltér
esimei|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI szn –
első; legelső
esimeizessi hsz – elsősorban; legelőször
Esimeizpä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse)
VIII fn – hétfő
esmezargõna hsz – hétfőn
Esmezar|tši (~gõ, ~kõa, ~kõõ) VII
fn – hétfő
essiivi (-, ~a, ~i) II fn – esszívusz;
állapothatározó
etee I hsz – előre [térben]
etee II (gen) nu – elé
eteez hsz – előre [átv.]
eteez-tagaaz hsz – előre-hátra; odavissza
etelä (-, ~ä, ~se)VIII fn – délnyugat
eti hsz – egyszerre; egyszeriben; hirtelen
etti ksz – hogy; sene peräss ~ –
mivelhogy
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futuuri

e|ttši (~tše, ~ttšeä, ~ttšee) VII fn –
pillanat
e|tu (~u, ~tua, ~tuu) II fn – siker
e|uz (~uu, ~ussa, ~uusõ) XIII fn –
folyosó; előszoba
e|vetä (~päämä, ~pääb, ~päz) IX i
– elutasít; visszautasít; nemet mond
rá
evoľuuttsija (-, ~a, ~sõ) VIII fn –
fejlődés; evolúció

F
fabrik|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn –
gyár; tüüttää ~az – gyárban dolgozik
farel|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) III fn –
pisztráng [Salmo]
federaattsija (-, ~a, ~sõ) VIII fn –
szövetség; föderáció; Venäjä ~
– Oroszországi Föderáció
Fevraali (-, ~a, ~i) II fn – február
forma (-, ~a, ~a) V fn – alak [külső]; forma
freüli (-, ~ä, ~i) II fn – kisasszony
[férjezetlen nő]
frovva (-, ~a, ~a) V fn – asszony
[férjezett nő]
fsoravnoo ksz – mindamellett; mindazonáltal
furi|sa (~zõma, ~zõb, ~si) VIII i –
orrot kifúj; orrot fúj
futuur|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – futurum; jövő idő [nyelvtan]
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gaada

G
gaada (-, ~a, ~a) III fn – kígyó
[Serpentes]
genetiivi (-, ~ä, ~i) II fn – genitívusz; birtokos eset
goŕa (-, ~a, ~a) V fn – aggodalom;
aggódás; aggály
goŕ|aa (~amaa, ~ab, ~õ) III i – aggódik; nyugtalankodik
griba (-, ~a, ~a) V fn – gomba
[Fungi]
gribanik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn
– gombagyűjtő [személy]; gombász
gribavihma (-, ~a, ~a) III fn – lassú eső; gombanövesztő eső
groohat|ti (~i, ~tia, ~tii) II fn –
rosta; szita
guľu (-, ~a, ~u) II fn – galamb
[Columbidae]

H
haamolai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn
– ördög
haili (-, ~a, ~i) II fn – balti hering;
szalákahering [Clupea harengus
membras]
hairus|si (~i, ~sia, ~sii) II fn – pénzes pér [Thymallus thymallus]
hai|sa (~sõmaa, ~zõb, ~si) VIII i –
1) szaglik; szaga van; 2) illatozik; illata van; ~zõb üväle – jó

Herrä

illata van; 3) ~zõb pahalõ – bűzlik; bűzt áraszt
hai|si (~zi, ~siä, ~sii) II fn – szaglás; szimat
hais|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si) IV
i – szagol; megszagol; szimatol
hai|sõ (~zõ, ~sõa, ~sõõ) II fn – bűz;
büdös(ség)
hais|õlla (~sõõma, ~sõõb, ~sõli) VIII
i – szaglászik; szagolgat; szimatolgat
haju (-, ~a, ~u) II fn – 1) szag; 2)
illat
halva (-, ~a, ~a) III mn – olcsó
halvassi hsz – olcsón
harik|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn –
görény [Mustela putorius]
harma (-, ~a, ~a) III mn – szürke
haŕok|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn –
menyét [Mustela nivalis]
hat|tu (~u, ~tua, ~tuu) II fn – sapka
hatuk|kõin (~kõizõ, ~õissa, ~kõisõõ)
XII fn – sapkácska; kis sapka
heläüt|tää (~tämä, ~äb, ~ti) IV i –
cseng; csenget
herne (~e, ~ttä, ~ese) XIII fn – borsó [Pisum sativum]
herrä I (-, ~ä, ~se) VIII fn – úr
Herrä II (-, ~ä, ~se) VIII fn – Úr ~
Jumala – Úristen ~ armahtaago! – Uram irgalmazz! ~ tämäka! – velünk az Úr! ~ varjõlko!
– ne adja Isten! ~ tääb! – Isten
tudja!

higõssua

higõs|sua (~suma, ~ub, ~su) II i –
izzad; megizzad; verítékezik; verejtékezik
hin|ta (~na, ~taa, ~taa) III fn – ár
[pénzbeni]
hi|tši (~gõ, ~kõa, ~kõõ) VII fn – izzadság; veríték; verejték
hitši|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn –
izzadt; verítékes; verejtékes
hlaamu (-, ~a, ~u) II fn – szemét;
lom
holostoi (-, ~t, ~sõ) VI mn – nőtlen
hoo|gõta (~kõama, ~kõab, ~kõz)
IX i – pihen; üdül
hot’ ksz – 1) habár; ámbár; 2) akár
hramoi (-, ~t, ~sõ) VI mn – sánta
huimõta (~aama, ~aab, ~az) IX i
– elkábít; elbódít
huk|õta (~kaama, ~kaab, ~kaz) IX
i – elpazarol; eltékozol; elherdál;
elkölt
hullu I (-, ~a, ~u) II fn – őrült; elmebeteg
hullu II (-, ~a, ~u) II mn – őrült;
~ssi mennä – megőrül
hälinä (-, ~ä, ~se) VIII fn – zúgás
häli|sä (~zemä, ~zeb, ~zi) VIII i –
zúg
hämüläin (~ze, ~ssä, ~zee) XII fn
– pók [Araneae]
hävit|tää (~tämä, ~äb, ~ti) IV i –
lerombol; szétrombol
höröläin (~ze, ~ssä, ~zee) XII fn –
darázs [Vespa]
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il’l’õkkõin

I
i ksz – mind; ~ ... , ~ ... – mind ... ,
mind ...; vot ~ – és íme; íme ... is
i|az (~taa, ~assa, ~taasõ) XIII mn
– lassú
iho (-, ~a, ~o) II fn – bőr
iir|i (~ee, ~tä, ~tee) IX fn – egér
[Mus musculus]
ikolook|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) V fn
– szivárvány
ilka (~ga, ~kaa, ~kaa) III mn –
csúnya [személy]; csúf [személy]
illatiivi (-, ~a, ~i)II fn – illatívusz
ilma I (part) ej – nélkül
ilma II (-, ~a, ~a) III fn – idő [időjárás]; időjárás
ilme|tä (~nemä, ~neb, ~ni) X i –
megjelenik; mutatkozik; feltűnik
ilmot|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV
i – közöl; tudat; tudomásra hoz
ilmottami|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI
fn – közlés; közlemény
iloza (-, ~a, ~sõ) VIII mn – szép
ilozassi hsz – szépen
ilozu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn – szépség; szép [esztétikai fogalom]
ilvessus|si (~i, ~sia, ~sii) II fn – hiúz [Lynx]
iľľa (-, ~a, ~a) III mn – késői; kései; késő
iľľaa hsz – későn
il’l’õk|kõin (~kõizõ, ~õissa, ~kõisõõ)
XII mn – lassú

ime

ime (~e, ~ttä, ~ese) XIII fn – csoda
imet|ellä (~teemä, ~teeb, ~teli) VIII
i – csodálkozik; ámul; elcsodálkozik; elámul
imeteltävä (-, ~ä, ~se) VIII mn –
csodálatos; bámulatos
ime|ttši (~tši, ~ttšiä, ~ttšii) II fn –
növény
imetüt|tää (~tämä, ~äb, ~ti) IV i –
bámulatba ejt; csodálatba ejt
imetü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn –
csodálkozás; ámulat
imit|tsi (~si, ~tsiä, ~tsii) II fn –
cucli; cumi
im|iä (~emä, ~eb, ~in / ~i) IV i –
szopik
imossi hsz – bőven; bőségesen
imperatiivi (-, ~a, ~i)II fn – imperatívusz; felszólító mód
imperfekti (-, ~a, ~i)II fn – imperfectum; folyamatos múlt idő
indikatiivi (-, ~a, ~i) II fn – indikatívusz; kijelentő mód
indük|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) V fn –
pulyka; házi pulyka [Meleagris
gallopavo domesticus]
inemi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn –
ember
inessiivi (-, ~a, ~i)II fn – inesszívusz
infinitiivi (-, ~a, ~i)II fn – infinitívusz; főnévi igenév
irmu (-, ~a, ~u) II fn – félelem; rettegés
irmu|a (~ma, ~b, -) II i – fél; retteg
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itšävä

irmu|ta (~ama, ~ab, ~z) IX i – fél;
retteg
irmuza (-, ~a, ~sõ) VIII mn – félelmetes; rettenetes
irnu|a (~ma, ~b, -) II i – nyerít
ir|si (~re, ~ttä, ~tee) IX fn – gerenda; cölöp; szálfa
irsiko|to (~o, ~toa, ~too) II fn – gerendaház
irv|i (~e, ~eä, ~ee) VII fn – jávorszarvas [Alces alces]
is|sua (~suma, ~ub, ~su) II i – ül
issuu|ta (~ma, ~b, ~z) VII i – leül
isut|taa (~tama, ~ab, ~ti) IV i – ültet; elültet
i|sä I (~zä, ~sää, ~säse) VIII fn –
apa; édesapa; atya
I|sä II (~zä, ~sää, ~säse) VIII fn –
Atya
itaassi hsz – lassan
itik|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) V fn – rovar; bogár
i|tkõa (~tkõmaa, ~dgõb, ~ttši) IV i
– sír; rí
ito ksz – mindazonáltal
i|tšä (~ä, ~tšää, ~tšäse) VIII fn –
kor [leélt]; életkor
itšävüssüt|tää (~tämä, ~äb, ~ti +
part) IV i – untat; tämä ~äb minua – ő untat engem
itšävüs|süä (~sümä, ~üb, ~sü) II i
– unatkozik
itšävä I (-, ~ä, ~se + part) VIII fn
– vágyakozás; sóvárgás; ~ kotoa
– honvágy; hazavágyás
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itšävä

itšävä II (-, ~ä, ~se + part) VIII
mn – vágyakozó; sóvárgó
itšävä III (-, ~ä, ~se + part) VIII
fn – unalom
itšävä IV (-, ~ä, ~se + part) VIII
mn – untató; unalmas
itšävü|ä (~ümä, ~üb, -) V i – unatkozik
i|tä (~ä, ~tää, ~täse) VIII fn – kelet
ivu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn –
1) haj; 2) szőr; szőrzet
ize (~ene, ~entä, ~enese) XII nm –
maga; önmaga; saját maga
izintimä (-, ~ä, ~se) VIII fn – mostohaapa
ižora I (-, ~a, ~sõ) VIII fn – izsór
[nyelv]
ižora II rtlan mn – izsór
ižorak|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
izsór nő
ižoralai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn –
izsór ember; izsór férfi

J
ja ksz – és
Jaani (-, ~a, ~i) II fn – Szent Iván
jaanikuk|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn
– kéküstökű csormolya [Melampyrum nemorosum]
jaanimatok|kõin (~kõizõ, ~õissa,
~kõisõõ) XII fn – szentjánosbogár [Lampyris noctiluca]

joopunnud

Jaanipä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse)
VIII fn – Szent Iván-nap
jalaga (-, ~a, ~sõ) VIII fn – szilfa
[Ulmus]
jalga|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn –
szántalp
jal|goo (~komõ, ~goot, ~komõõ)
XIII fn – kengyel
jal|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) III fn –
láb
jalkazõõ hsz – gyalog
Janvaari (-, ~a, ~i) II fn – január
ja|tkaa (~tkama, ~dgab, ~ttši) IV i
– 1) meghosszabbít; 2) folytat
jatkami|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn –
1) hosszabbítás; 2) folytatás
java (-, ~a, ~a) III fn – liszt
jav|aa (~amaa, ~ab, ~õ) III i –
megőröl; őröl
javõ (~õ, ~tta, ~õsõ) XIII fn – őrlés
jo I hsz – már
jo II msz – hát
jooh|sa (~sõma, ~zõb, ~si) VIII i –
fut; szalad
joomi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn –
ivás; italozás
joonit|õlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli) VIII
i – futkos; szaladgál
jooppuri (-, ~a, ~i) II fn – iszákos;
részeg [személy]
joopunnu|d I (~u, ~tta, ~usõ) XIV
fn – részeg [személy]
joopunnud II rtlan in – berúgott;
részeg; ittas

julkõa

jul|kõa I (~kõma, ~gõb, ~ďin / ~tši)
IV i – mer; merészel
julkõa II (-, ~t, ~sõ) VI mn – szemtelen; arcátlan; pimasz
julkõassi hsz – szemtelenül; arcátlanul; pimaszul
julkõu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
szemtelenség; arcátlanság; pimaszság
jumala I (-, ~a, ~a) V fn – isten
Jumala II (-, ~a, ~a) V fn – Isten
jumalaa lehmä (-, ~ä, ~se) VIII fn
– katicabogár [Coccinellidae]
jum|õ (-,~a, ~o) II fn – arc
ju|pka (~bga, ~pkaa, ~pkaa) V fn
– szoknya
jurm|õ (-, ~a, ~o) II mn – bátor;
merész
jut|to (~о, ~tоа, ~tоо) II fn – 1) elbeszélés [elmondás]; 2) elbeszélés [történet]
jut|õlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli) VIII
i – beszél; elbeszél; mond; elmond
Juuli (-, ~a, ~i) II fn – július
Juuni (-, ~a, ~i) II fn – június
juur|i (~õ, ~ta, ~õõ) IX fn – gyökér
juurikazvi (-, ~a, ~i) II fn – zöldség
juus|so (~o, ~soa, ~soo) II fn – sajt
j|uvva (~ooma, ~oob, ~õi) I i –
iszik
jõka rtlan nm – minden; valamenynyi; ~ paikkaz – mindenütt; mindenhol; ~ voosi – minden év
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järvi

jõkai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI nm –
mindenki; ~n tääb – mindenki
tudja
jõ|tši (~gõ, ~kõa, ~kõõ) VII fn –
folyó
jõ|ud (~vvu, ~utta, ~vvusõ) XIV fn
– 1) erő; 2) képesség
jõ|utua (~utuma, ~vvub, ~utu + ill)
II i – elér [eredményt]; jut [vmire]
jõ|vva (~uma, ~ub, ~vvi) I i – elér
[vhová]; eljut [vhová]
jõvvõk|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
mn – elérhető [eredmény]
jõvvõt|oo (~toma, ~oot, ~tomaa) XII
mn – elérhetetlen [eredmény]
jällee hsz – újból; újra
jälless (gen) nu – mögül
jällez (gen) nu – 1) mögött; 2) után
jältšee (gen) nu – 1) után; 2) nyomában; tämä joohsi minu ~ – ő
a nyomomban futott
jäl|tši (~le, ~tšeä, ~tšee) VII fn –
nyom
jäl|tšiä (~tšemä, ~leb, ~lin / ~tši)
IV i – nyomában jár
jämiä (-, ~t, ~se) VI mn – kövér;
vastag
jämiü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn –
kövérség; vastagság
jäne|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn –
nyúl [Leporidae]
järkiässi hsz – rögtön; azonnal
jär|tšü (~jü, ~tšüä, ~tšüü) II fn –
pad; lóca
järv|i (~e, ~eä, ~ee) VII fn – tó
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järvukkõin

järvuk|kõin (~kõizõ, ~õissa, ~kõisõõ) XI fn – tavacska
jäse|e (~ne, ~ntä, ~nee) XII fn – 1)
tag [testrész]; 2) tag [szervezeté]
jätaži (-, ~a, ~i) II fn – emelet;
szint [épületé]
jät|e (~tee, ~että, ~teese) XIII fn –
maradék; maradvány
jät|tää (~tämä, ~äb, ~ti) IV i – hagy;
meghagy; ~tää poiz – elbocsát;
felmond
jätü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn –
maradék; maradvány
jä|ä (~ä, ~ätä, ~hee) I fn – jég
jäämm üvässi! kl – viszontlátásra!
[tegeződő helyzetben]
jäämmä üvässi! kl – viszontlátásra! [magázódó helyzetben]
jäätik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
apró szemű jégeső; jégdara
jäät|üä (~ümä, ~tüb, ~ü) II i – befagy; megfagy; fagy
jä|ävvä (~ämä, ~äb, ~i) I i – marad [vhol]; ~ävvä kotoo – otthon
marad; ~ävvä poiz – felhagy [vmivel]
jürü (-, ~ä, ~ü) II fn – mennydörgés

kahtšizikko

kaa|ska (~zga, ~skaa, ~skaa) III fn
– mese
kaat|sad (~tsoje, ~tsoit, ~tsoisõ) III
fn tsz – nadrág
kaaz I (com) ej – -val; -vel
kaaz II ksz – szintúgy; ugyancsak
ka|dgõta (~tkõama, ~tkõab, ~tkõzi)
IX i – 1) leszakad; 2) letörik
kagla (-, ~a, ~a) III fn – nyak
kaglu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn –
gallér
kagra (-, ~a, ~a) III fn – zab [Avena]
kagrapiimä (-,~ä, ~se) VIII fn –
zabkása; tejbezab
kagratšiiseli (-, ~ä, ~e) II fn – zablisztből készült cibere
kahnugoitt|aa (~aama, ~aab, ~ii)
VI i – fagyaszt; megfagyaszt
kah|s (~õ, ~ta, ~tõõ) szn – két; kettő [jelzőként]
kah|si (~õ, ~ta, ~tõõ) szn – kettő
[önmagában]
kahstõššõmõ|t (-, ~t, ~õ) szn – tizenkét; tizenkettő
kahstõššõmõ|z (~ttõma, ~tta, ~ttõmaa) szn – tizenkettedik
kahs||tšümmentä (kahõ tšümmene,
kahta tšümmentä, kahtõõ tšümmenee) szn – húsz
kahstšümmenä|z (~ttoma, ~ttä, ~ttomaa) szn – huszadik
kaak|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – ka|htši (~zgõ, ~skõa, ~skõõ) VII fn
délkelet
– nyírfa [Betula]
kaap|pi (~i, ~pia, ~pii) II fn – kahtšizik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn
szekrény
– nyírfaerdő

K

kahtõluz

kahtõlu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X
fn – kétely; kétség; kételkedés
kah|õd (~sije, ~siit, ~siisõ) szn –
kettő [nem jelzői szerepű mondatrészként]
kah|õlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli) VIII
i – kétkedik; kételkedik
kahõs|aa (~samõ, ~aat, ~samõõ) szn
– nyolc [önmagában és jelzőként]
kahõsaatõššõmõ|t (-, ~t, ~õ) szn –
tizen-nyolc
kahõsaatõššõmõ|z (~ttõma, ~tta,
~ttõmaa) szn – tizennyolcadik
kahõsaa||tšümmentä (kahõssamõ
tšümmene, kahõsaat tšümmentä,
kahõssamõõ tšümmenee) szn –
nyolcvan
kahõsaatšümmenä|z (~ttoma, ~ttä,
~ttomaa) szn – nyolcvanadik
kahõssam|õd (~ije, ~iit, ~iisõ) szn
– nyolc [nem jelzői szerepű mondatrészként]
kahõssamõ|z (~ttõma, ~tta, ~ttõmaa) szn – nyolcadik
kait|tsaa (~tsama, ~sab, ~tsõ) III i
– véd; megvéd; oltalmaz
kait|tsõ (~sõ, ~tsõa, ~tsõõ) II fn –
védelem; oltalom
kaivo (-, ~a, ~o) II fn – kút
kaiv|ua (~oma, ~ob, ~ozin / ~õ) III
i – ás; kiás
kajaga (-, ~a, ~sõ) VIII fn – sirály
[Laridae]
kak|ku I (~u, ~kua, ~kuu) II fn –
kerek cipócska
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kantaa

kak|ku II (~u, ~kua, ~kuu) II fn –
bagoly [Strigiformes]
kala (-, ~a, ~a) III fn – hal
kalak|kõin (~kõizõ, ~õissa, ~kõisõõ) XII fn – halacska
kalanik|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn
– halász
kalli|z I (~i, ~ssa, ~isõ) XIII fn –
kedves; drága [megszólítás]
kalli|z II (~i, ~ssa, ~isõ) XIII mn –
drága; értékes
kalmo (-,~a, ~o) II fn – sír; sírhant; sírhalom
kamalik|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn
– pulóver; szvetter
kammit|tsa (~sa, ~tsaa, ~tsaa) VIII
fn – béklyó [lóra]; kötőfék
kammuga (-, ~a, ~a) III nm – ilyen
kampala (-, ~a, ~a) III fn – lepényhal [Platichthys]
kana (-, ~a, ~a) III fn – tyúk [Gallus gallus]
kane (~je, ~it, ~isõ) XII nm – íme
ezek
kanfetti (-, ~ä, ~i) II fn – konfetti;
bonbon; cukorka
kan|gaz (~kaa, ~gassa, ~kaasõ) XIII
fn – szövet; textil
kannii nm – ilyen formán; ilymódon
kannu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn
– sarkantyú
kan|ta (~na, ~taa, ~taa) III fn –
sarok [láb; lábbeli]
kan|taa (~tama, ~nab, ~tõ) III i –
visz; hord; hordoz

kańevo

kańevo (-, ~a, ~o) II fn – kender
[Can-nabis]
kappalõ (~õ, ~tta, ~õsõ) XIII fn –
1) rész; részlet; 2) darab; 3) töredék; 4) szelet; 5) falat
kapus|sa (~a, ~saa, ~saa) III fn –
káposzta
kar|gata (~kaama, ~kaab, ~kaz)
IX i – elszalad; elfut; elinal
karja I (-, ~a, ~a) III fn – háziállat; jószág; barom [állat]; tšävvä ~z – jószágot legeltet
Karja II (-, ~a, ~a) III mn – karél
karjuš|ši (~i, ~šia, ~šii) II fn – pásztor
karkõa (-, ~t, ~sõ) VI mn – keserű
[átv. is]
karu (-, ~a, ~u) II fn – medve [Ursidae]
karvõ (~õ, ~tta, ~õsõ) XIII fn –
szín [tónus]
ka|se I (~see, ~että, ~seese) XIII fn
– harmat
ka|se II (~ze, ~sta, ~ssee) XIII nm
– íme ez
kaseessa hsz – eddig [időben]; eleddig; ezideig
ka|sia (~sima, ~zib, ~si) II i – tisztít; meg-tisztít; kitisztít
kasiu|ta (~ma, ~b, ~z) VII i – 1)
tisztálkodik; tisztogatja magát; 2)
megtisztul; kitisztul
kas|sa (~a, ~saa, ~saa) III fn – hajfonat; copf; pletittää ~saa – copfot fon
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kaugõpallõ

kas|saa (~sama, ~ab, ~sõ) III i –
öntöz; locsol; megöntöz; meglocsol
kassenna hsz – ímhol
kassõroho (-, ~a, ~)o II fn – tippan
[Agrostis]
kas|õ I (~sõõ, ~õtta, ~sõõsõ) XIII
fn – harmat
kas|õ II (~sõõ, ~õtta, ~sõõsõ) XIII
fn – öntet; szósz; mártás
kataga (-, ~a, ~a) III fn – boróka;
borókafenyő [Juniperus]
kat|taa (~tama, ~ab, ~tõ) III i –
betakar; letakar; befed; beborít;
lautaa ~taa – asztalt terít / megterít
kat|ti (~i, ~tia, ~tii) II fn – macska
[Felis catus]
kattikak|ku (~u, ~kua, ~kuu) II fn
– fülesbagoly; uhu [Asio otus]
kattila (-, ~a, ~a) III fn – katlan;
kondér; üst
kat|to (~о, ~tоа, ~tоо) II fn – tető;
fedél
kattsoja (-, ~a, ~sõ) VIII fn – látogató
kat|tsua (~tsoma, ~sob, ~tsozin /
~tsõ) III i – látogat; meglátogat
kat|õ (~tõõ, ~õtta, ~tõõsõ) XIII fn
– 1) terítő; 2) takaró; pléd
kaugaa hsz – sokáig
kaugaassi hsz – hosszú időre
kaugas|sua (~suma, ~ub, ~su) II i
– késik; elkésik; lekésik
kaugaz hsz – messzire; távolra
kaugõpallõ hsz – messzebb; távolabb

kauhtõna

kauhtõna (-, ~a, ~a) III fn – felöltő; köpönyeg
kaukaa hsz – messziről; távolról
kaukaal hsz – messze; távol
kaukaalt hsz – messziről; távolról
kaukaalõ hsz – messzire; távolra
kaukanna hsz – messze; távol
kaunis|saa (~sama, ~ab, ~sõ) III i
– kipirosít; pirosra fest
kauni|z (~i, ~ssa, ~isõ) XIII mn –
piros; vörös
kautta (gen) nu – 1) által; révén;
2) át; keresztül [térben]; metsä
~ – az erdőn keresztül
kavala (-, ~a, ~a) VIII mn – ravasz;
furfangos; fortélyos; agyafúrt
kavalu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn
– ravaszság; furfang; fortély; agyafúrtság
kazv|aa (~ama, ~ab, ~õ) III i – nő;
növekszik; megnő
kazvat|taa (~tama, ~ab, ~im / ~ti)
IV i – 1) nevel; felnevel; 2) tenyészt; 3) termel
kazvatu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X
fn – nevelés
kazvi (-, ~a, ~i) II fn – növény
[kerti; kiskerti]
klaa|si (~zi, ~sia, ~sii) II fn – üveg
[anyag]
kletti (-, ~a, ~i) II fn – ruha [női]
ko ksz – amikor; ha
ko|gota (~koama, ~koab, ~koz) IX
i – gyűjt; összegyűjt
kohtõľľaassi hsz – udvariasan

16

koollud

kohtõľľa|z (~a, ~ssa, ~asõ) XIII
mn – udvarias
kohtõľľazu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV
fn – udvariasság
koi (-, ~t, ~hõõ) I fn – molylepke
[Microlepidoptera]
koira (-, ~a, ~a) V fn – kutya [Canis lupus familiaris]
koiru|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
pajkosság; csintalanság; tehä ~tta
– pajkoskodik; csintalankodik
Koitäh|ti (~e, ~tea, ~tee) VII fn –
Hajnalcsillag
koivusup|pi (~i, ~pia, ~pii) II fn –
vesszőzés
kok|ka (~a, ~kaa, ~kaa) V fn – határ
kokko I (com) ej – együtt [vkivel;
vmivel]
kokko II hsz – együtt
koko rtlan mn – egész; teljes
kokonaa hsz – egészen; teljesen
kokou|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn
– gyűlés
kolk|ki (~i, ~kia, ~kii) II fn – merítőedény
konna (-, ~a, ~a) V fn – béka [Anura]
kool|la (~õmaa, ~õb, ~i) VIII i –
meghal; elhuny
koollu|d I (~u, ~tta, ~usõ / ~nna)
XIV fn – halott; holt; elhunyt [személy]
koollud II rtlan in – halott; holt;
elhunyt

kooppa

koop|pa (~a, ~paa, ~paa) V fn –
gödör; verem
koori (-, ~a, ~i) II fn – kéreg; fakéreg
koori|a (~ma, ~b, -) II i – levesz;
leszed
kooriu|ta (~ma, ~b, ~z) VII i – felszedelőzködik
koorma (-, ~a, ~a) V fn – 1) rakomány; teher; 2) szekér [mennyiség]; kocsi [mennyiség]
koor|õ (~tõõ, ~õtta, ~tõõsõ) XIII fn
– tejszín; tejföl
kooz I (com) ej – együtt [vkivel;
vmivel]
kooz II hsz – együtt
koput|taa (~tama, ~ab, ~ti) IV i –
kopog; kopogtat
koputu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn
– kopogás; kopogtatás
kora (-, ~a, ~a) III fn – harkály
[Picidae]; fakopáncs
kotik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
zsákocska; kis zsák
ko|to (~o, ~toa, ~too) II fn – ház;
otthon
ko|tka (~dga, ~tkaa, ~tkaa) III fn –
sas [Accipitridae]
kotonna hsz – otthon; itthon
kotoo hsz – haza; hazafelé
kot|ti (~i, ~tia, ~tii) II fn – zsák
kraa|ska (~zga, ~skaa, ~skaa) III
fn – festék
kraazgat|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti)
IV i – fest; befest; kifest

17

kuiva

kramp|pi (~i, ~pia, ~pii) II fn –
görcs
krapi|sa (~zõma, ~zõb, ~si) VIII i
– zizeg; susog; serceg
kra|pu (~vu, ~pua, ~puu) II fn –
rák [Crustacea]
kroosnaami|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI
fn – horkolás
kroo|znõta (~snaama, ~snaab, ~snaz)
IX i – horkol
krot|ta (~a, ~taa, ~taa) V fn – vakond [Talpa]
ku I ksz – ahogyan; ahogy; nii ...,
~ ... – úgy ..., ahogy ...
ku II nm – 1) hogyan; hogy; 2)
ahogyan; ahogy
kuha (-, ~a, ~a) III fn – lándzsahal
[Amphioxiformes]
kuhõõ nm – 1) hova; 2) ahova
kuhõõle nm – akárhova; bárhova;
valahova
kui I ksz – 1) ahogyan; ahogy; 2)
ha
kui II nm – 1) hogyan; hogy; 2)
ahogyan; ahogy
kuile nm – 1) akárhogy(an); bárhogyan; valahogyan; 2) egyelőre
kui mõnõz nm – akármennyi; bármennyi; valamennyi; akárhány;
valahány
kui paľľo nm – 1) hány; mennyi;
2) ahány; amennyi
kuiva (-, ~a, ~a) V mn – száraz;
szárított

kuivõta

kuiv|õta (~aama, ~aab, ~az) IX i –
1) szárít; megszárít; 2) eltöröl; eltörölget
kui|zgõ (~skõõ, ~zgõtta, ~skõõsõ)
XIII fn – suttogás; súgás
kui|zgõta (~skaama, ~skaab,
~skaz) IX i – suttog; súg
kuja (-, ~a, ~a) V fn – utca [falusi]
kujall hsz – az utcán; kint
kujalt hsz – az utcáról; kintről
kujalõ hsz – az utcára; kintre
kuk|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
fn – virág [a szabadban]
kuk|kõ (~õ, ~kõa, ~kõõ) II fn – kakas
kukšina (-, ~a, ~a) V fn – korsó;
kancsó
kukõrtu|a (~uma, ~ub, -) V i – feldől; felborul; felbillen
kulli (-, ~a, ~i) II fn – héja [Accipiter gentilis]
kulma (-, ~a, ~a) V fn – szemöldök
kul|ta (~la, ~taa, ~taa) V fn – arany
[anyag]
kultanok|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) V
fn – seregély [Sturnus vulgaris]
kultõi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
arany
kummar|taa (~tama, ~rab, ~rin /
~ti) IV i – meghajol; meghajtja
magát
kummaru|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ)
X fn – meghajlás
kummo hsz – tótágast
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kuttsua

kum|pa I (~ma, ~paa, ~paa) V ksz
– amelyik; amely [és ragos alakjaik]
kum|pa II (~ma, ~paa, ~paa) V nm
– 1) melyik; mely; 2) amelyik;
amely [és ragos alakjaik]
kum|ple (~male, ~paale, ~paale)
nm – akármelyik; bármelyik; valamelyik
kunnia (-, ~t, ~sõ) VI fn – becsület; tisztesség
ku|po (~vo, ~poa, ~poo) II fn – köteg; kéve; nyaláb
kurk|ku (~u, ~kua, ~kuu) II fn –
torok
kurra hsz – balra
kur|tši (~gõ, ~kõa, ~kõõ) VII fn –
daru [Grus grus]
kurvi (-, ~a, ~i) II fn – viaszlazac
[Osmerus eperlanus]
kurõa (-, ~t, ~sõõ) VI mn – bal; baloldali
kusirak|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
hólyag; húgyhólyag
kuss nm – 1) honnan; honnét; 2)
ahonnan; ahonnét
kussale nm – akárhonnan; bárhonnan; valahonnan
kus|sua (~suma, ~ub, ~su) II i –
elalszik; kialszik [fényforrás; tűz
stb.]
kusut|taa (~tama, ~ab, ~ti) IV i –
elolt; kiolt
kut|tsua (~tsuma, ~sub, ~tsu) II i –
1) hív; odahív; 2) meghív

kuu

ku|u I (~u, ~ut, ~hõõ) I fn – 1)
hold [bolygókísérő általában]; 2)
hónap
Ku|u II (~u, ~ut, ~hõõ) I fn – Hold
[a Föld kísérője]; ~uz – a Holdon
kuul|la (~õma, ~õb, ~i) VIII i –
hall; meghall
kuulo (-, ~a, ~o) II fn – hallás; meghallás
kuulu|a I (~ma, ~b, -) II i – hallatszik
kuulu|a II (~ma, ~b, -) II i – tartozik [vkihez; vmihez]
kuun|nõlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli)
VIII i – hallgat; meghallgat
kuu-sarv|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn –
félhold; holdsarló
kuu|si I (~zõ, ~sõa, ~sõõ) VII fn –
lucfenyő; fenyő [Picea]
ku|usi II (~vvõ, ~utta, ~utõõ) szn –
hat [önmagában]
ku|uz (~vvõ, ~utta, ~utõõ) szn –
hat [jelzőként]
kuuzik|ko (~o, ~koa, ~kõõ) II fn –
fenyőerdő; fenyves
kuuz||tšümmentä (kuvvõ tšümmene, kuutta tšümmentä, kuutõõ tšümmenee) szn – hatvan
kuuztšümmenä|z (~ttoma, ~ttä, ~ttomaa) szn – hatvanadik
kuuztõššõmõ|t (~õ, ~t, ~õ) szn –
tizenhat
kuuztõššõmõ|z (~ttõma, ~tta, ~ttõmaa) szn – tizenhatodik
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kõlvatoo

ku|vvõd (~usije, ~usiit, ~usiisõ) szn
– hat [nem jelzői szerepű mondatrészként]
kuvvõ|z (~ttõma, ~tta, ~ttõmaa) szn
– hatodik
kuz I ksz – ahol
kuz II nm – 1) hol; 2) ahol
kuzle nm – akárhol; bárhol; valahol
kõhall hsz – azonnal; rögtön
kõh|ta (~a, ~taa, ~taa) III mn – laza; omlós
kõik (~õ, ~kõa, ~kõõ) VII szn – minden; összes
kõikkinaa hsz – teljesen; tökéletesen
kõikõllai|n (~zõ, ~ssõ, ~si) XI nm
– mindenféle
kõlm|õd (~õ, ~õa, ~õsõ) szn – három [nem jelzői szerepű mondatrészként]
kõlmõ|z (~ttõma, ~tta, ~ttõmaa) szn
– harmadik
Kõlmõzpä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse)
VIII fn – szerda
kõlmõzpäänä hsz – szerdán
kõlpõi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
alkalmas; használható; megfelelő
kõltai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
sárga
kõlvat|oo (~toma, ~oot, ~tomaa) XII
mn – használhatatlan; hasznavehetetlen; alkalmatlan; nem megfelelő

kõlvõta

kõl|võta (~paama, ~paab, ~paz) IX
i – megfelel [alkalmas vmilyen
célra]
kõ|m (~lmõ, ~lmõa, ~lmõsõ) szn –
három [önmagában és jelzőként]
kõmsaa|z (~ttoma, ~tta, ~ttomaa)
szn – háromszázadik
kõm||sataa (kõlmõ saa, kõlmõa sataa, kõlmõsõ satasõ) szn – háromszáz
kõm||tšümmentä (kõlmõ tšümmene, kõlmõa tšümmentä, kõlmõsõ
tšümmenee) szn – harminc
kõmtšümmenä|z (~ttoma, ~ttä, ~ttomaa) szn – harmincadik
kõmtõššõmõ|t (-, ~t, ~õ) szn – tizenhárom
kõmtõššõmõ|z (~ttõma, ~tta, ~ttõmaa) szn – tizenharmadik
kõnsaid hsz – soha; sohasem
kõrj|aa (~ama, ~ab, ~i) IV i – elrejt; eldug
kõrkõa (-, ~t, ~sõ) VI mn – magas
kõrkõa|ll hsz – magasban; ~pall –
magasabban
kõrkõa|lt hsz – magasról; ~palt –
magasabbról
kõrkõa|lõ hsz – magasra; ~pallõ –
magasabbra
kõr|si (~rõ, ~tta, ~tõõ) IX i – 1)
szár; 2) kacs; kocsány
kõr|skua (~skuma, ~zgub, ~sku) II
i – dicsekszik; kérkedik; henceg
kõrskumi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn
– dicsekvés; kérkedés; hencegés
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köühüz

kõrskuri (-, ~a, ~i) II fn – dicsekvő; kérkedő; hencegő [személy]
kõr|ta (~ra, ~taa, ~taa) V fn – alkalom; ühell ~taa – egyszer; egy
alkalommal
kõrtaz hsz – egy alkalomra
kõrva (-, ~a, ~sõ) VIII fn – 1) fül
[hallószerv]; 2) fül [hordozható
dologé]; fogantyú
kõrvalli|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn
– mellékes; mellékkõrõt|ta (~a, ~taa, ~tasõ) VIII fn –
válljárom; vízhordó rúd
kõssõa (-, ~t, ~sõ) VI mn – nedves;
nyirkos
kõssõu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
nedvesség; nyirkosság
kõva (-, ~a, ~sõ) VIII mn – 1) kemény; 2) szigorú; 3) nagyhangú;
harsány
kõvii I hsz – 1) keményen; 2) szigorúan; 3) harsányan
kõvii II hsz – nagyon
kõõz ksz – amikor
kõõz nm – 1) mikor; 2) amikor
kõõznile nm – akármikor; bármikor;
valamikor
köök|ki (~i, ~kia, ~kii) II fn – konyha
köühä (-, ~ä, ~se) VIII mn – szegény; ínséges; nyomorúságos
köühü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn –
szegénység; ínség; nyomorúság;
nyomor
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laavõn

L
laavõ|n (~zõ, ~ssa, ~õõ) XI fn – fapad; pad; lóca
ladva (-, ~a, ~a) III fn – facsúcs; fakorona
laďďa (-, ~a, ~a) III mn – széles
laďďu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
szélesség
lagas|saa (~sama, ~ab, ~in /~si) IV
i – tönkretesz [anyagilag]
lahgollaa hsz – szétszórtan; szórakozottan
lah|guta (~kuama, ~kuab, ~kuz) IX
i – eltávozik; elmegy; elutazik
lahjuk|kõin (~kõizõ, ~õissa, ~kõisõõ) XII mn – vézna
lahna (-, ~a, ~a) III fn – dévérkeszeg [Abramis brama]
la|hsi (~hzõ, ~ssa, ~hsõõ) IX fn –
gyerek; gyermek
lahzu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
gyermekkor; gyermekség
lainõ (~õ, ~tta, ~õsõ) XIII fn – hullám
lainõht|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI i
– hullámzik
lai|ska (~zga, ~skaa, ~skaa) III mn
– lusta; tunya; rest
laiskalapuri (-, ~a, ~i) II fn – naplopó
laisku|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
1) lustaság; tunyaság; restség; 2)
naplopás

laulakko

lakai|sa (~zõma, ~zõb, ~si) VIII i –
söpör; kisöpör; elsöpör
lakõa (-, ~t, ~sõ) VI mn – sima; sík
lam|maz (~paa, ~massa, ~paasõ)
XIII fn – juh [Ovis aries]; birka
lan|gõta (~kõama, ~kõab, ~kõz) IX
i – esik; leesik; hull; lehull
lan|ko (~go, ~koa, ~koo) II fn – sógor [nőtestvér férje]
lappia (-, ~t, ~sõ) VI fn – lapát
la|skõa (~skõma, ~zgõb, ~zzi) IV i
– 1) enged; megenged; elenged;
2) lehetővé tesz [vmit csinálni];
3) ~skõa alaa – leenged; leereszt
laskõu|ta (~ma, ~b, ~z) VII i – 1)
leereszkedik; leszáll; 2) lemegy;
lenyugszik [nap]
lati|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) V fn – keszeg [Abramis brama]
la|tši (~gõõ, ~kõa, ~kõõ) VII fn –
mennyezet; plafon
lau|gõta I (~kõama, ~kõab, ~kõz) IX
i – lő; rálő [fegyverből]
lau|gõta II (~kõnõma, ~kõnõb, ~kõni) X i – lő; lelő [fegyverrel]
Laukopä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse)
VIII fn – szombat
laukopäänä hsz – szombaton
laul|aa (~ama, ~ab, ~õ) III i – énekel; dalol
laulaht|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI i
– elénekel; eldalol
laulaja (-, ~a, ~sõ) VIII fn – énekes
laulak|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
énekesnő

laulu

laulu (-, ~a, ~u) II fn – ének; dal
la|uta (~vva, ~utaa, ~utaa) III fn –
asztal
laut|ta (~a, ~taa, ~taa) III fn – istálló; akol
leek|ku (~u, ~kua, ~kuu) II fn – hinta
lee|ttši (~tši, ~ttšiä, ~ttšii) II fn –
láng
lehmä (-, ~ä, ~se) VIII fn – tehén
lehotšül|tši (~le, ~tšeä, ~tšee) VII
fn – lap; oldal [kiadványban]
leh|to (~o, ~toa, ~too) II fn – falevél; levél
le|htši (~zze, ~htšeä, ~htšee) VII fn
– özvegy [személy]
leinä (-, ~ä, ~ä) IV fn – gyász
lei|pua (~poma, ~vob, ~pozin / ~põ)
III i – süt [kenyeret; pékárut]
lei|pä (~vä, ~pää, ~pää) IV fn – kenyér; ~pälappia – péklapát; kenyérsütő lapát
leitšilli|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn –
tréfás; mókás; vicces
len|nellä (~teemä, ~teeb, ~teli) VIII
i – repül; száll
len|to (~no, ~toa, ~too) II fn – repülés
lent|ää (~äämä, ~ääb, ~ii) VI i –
repül; száll
lep|pä (~ä, ~pää, ~päse) VIII fn –
égerfa [Alnus]
le|vetä (~päämä, ~pääb, ~päz) IX i
– pihen; lepihen
le|vvä (~ymää, ~yb, ~yzin / ~yz) I i
– talál; megtalál
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loonnõ

leülü (-, ~ä, ~ü) II fn – 1) pára; 2)
gőz
leüt|ää (~äämä, ~ääb, ~ii) VI i –
talál; megtalál
lidna (-, ~a, ~a) III fn – város
lidnanik|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn
– városlakó; városi [személy]
l|iďďa (~eenemä, ~eeneb, Ø) I i –
1) lesz; 2) fog [a jövő idő segédigéje]
liha (-, ~a, ~a) III fn – hús
liiva (-, ~a, ~a) III fn – homok
lina (-, ~a, ~a) III fn – 1) terítő;
abrosz; 2) lepedő
lint|ti (~i, ~tia, ~tii) II fn – hajtóka;
karima [ruházat]
lin|tu (~nu, ~tua, ~tuu) II fn – madár
li|sä (~zä, ~sää, ~säse) VIII fn – 1)
kiegészítés; 2) melléklet; függelék
lisäü|tä (~mä, ~b, ~z) VII i – növekszik; gyarapodik
litši I (part) ej – mellett; -nál, -nél;
~ kotoa – a ház mellett
litši II hsz – sorban; sorjában
liuk|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
mn – csúszós; síkos
liu|kua (~kuma, ~gub, ~ku) II i –
csúszik; elcsúszik
li|zeta (~säämä, ~sääb, ~säz) IX i –
hozzáad; megnövel; gyarapít
lohan|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) V fn –
dézsa; teknő; vályú
loon|nõ (~tõõ, ~nõtta, ~tõõsõ) XIII
fn – karakter; jellem

lugõttõlu

lugõttõlu (-, ~a, ~u) II fn – jegyzék; lajstrom; regiszter
luikkõ|kõ (~õ, ~kõa, ~kõõ) II fn –
hattyú [Cygnini]
luk|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – zár;
lakat
lu|kõa (~kõma, ~gõb, ~ďin / ~tši) IV
i – 1) olvas; elolvas; 2) megolvas; megszámol
lukõmi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn –
1) olvasás; 2) számolás
lu|mi (~mõ, ~nta, ~mõõ) IX fn – hó
[csapadék]
lumilin|tu (~nu, ~tua, ~tuu) II fn –
pirók; süvöltő [Pyrrhula rubricolla]
lumisä|ä (~ä, ~ätä, ~hee) I fn –
hóvihar; hóförgeteg; hófúvás
lumõk|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
mn – havas
lu|pa (~va, ~paa, ~paa) V i – 1)
engedély; 2) ígéret
lusti (-, ~a, ~i) II mn – 1) szép; 2)
csinos
lutis|saa (~sama, ~ab, ~sõ) III i –
összenyom; szétnyom
lustissi hsz – 1) szépen; 2) csinosan
lu|u (~u, ~ut, ~hõõ) I fn – csont
luuk|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) VIII fn –
hagyma [Allium]
lu|uta (~vva, ~utaa, ~utaa) V fn –
söprű
l|uvvõ (~ootõõ, ~uvvõtta, ~ootõõsõ) XIII fn – északnyugat
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lähetää

lu|võta (~paama, ~paab, ~paz) IX
i – 1) megenged; engedélyez; 2)
megígér
luzik|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) VIII fn
– kanál
lu|õ (~tõõ, ~õtta, ~tõõsõ) XIII fn –
poloska [Cimicidae]
lõh|gõta (~kaama, ~kaab, ~kaz) IX
i – 1) szétrombol; lerombol; 2)
összetör; eltör; 3) széttép; szétszakít
lõhi (-, ~ä, i) II fn – lazac [Salmo]
lõp|pu (~u, ~pua, ~puu) II fn –
vég [befejezés]
lõp|pua (~puma, ~ub, ~pu) II i –
bevégződik; befejeződik
lõpõt|taa (~tama, ~ab, ~ti) IV i –
bevégez; befejez
lõpõu|ta (~ma, ~b, ~z) VII i – befejeződik
lõu|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) V fn – áll
[testrész]
lõukalu|u (~u, ~ut, ~hõõ) I fn – állkapocs
lõunas|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si)
IV i – ebédel; megebédel
lõuna|z (~a, ~ssa, ~asõ) XIII fn –
1) dél [világtáj]; 2) dél [napszak];
3) ebéd
lõõkut|taa (~tama, ~ab, ~ti) IV i –
hintáztat; ringat
lõõ|zgõta (~skaama, ~skaab, ~skaz)
IX i – lángol
lähet|tää (~tämä, ~äb, ~ti) IV i –
küld; elküld

lähtiä

läh|tiä (~temä, ~eb, ~zin / ~z) IV i
– indul; elindul
läh|tö (~ö, ~töä, ~töö) II fn – küldés; elküldés
läm|metä (~penemä, ~peneb, ~peni)
X i – melegszik; felmelegszik
läm|mii I (~pime, ~miit, ~pimee)
XII fn – meleg; hőség
lämmii II (~pime, ~miit, ~pimee)
XII mn – meleg
läm|mitä (~piämä, ~piäb, ~piz) IV i
– fűt; befűt; ~mitä ahjoa – kályhát befűt
län|si (~ne, ~ttä, ~tee) IX fn – nyugat
läpi I (gen) ej – keresztül; át
läpi II (elat) nu – keresztül; át
lä|sia (~simä, ~zib, ~si) II i – beteg
[tény]
läsijä (-, ~ä, ~se) VIII fn – beteg
[személy]
läsivä (-, ~ä, ~se) VIII mn – beteg
lühennü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn
– rövidítés
lühen|tää (~tämä, ~näb, ~ti) IV i –
rövidít; lerövidít; megrövidít
lühe|tä (~nemä, ~neb, ~ni) X i –
rövidül; lerövidül; megrövidül
lüh|sää (~sämä, ~zäb, ~zin / ~si)
IV i – fej; megfej
lühü|d (~ü, ~ttä, ~üse) XIV mn –
rövid
l|üvvä (~öömä, ~ööb, ~ei) I i – üt;
megüt
lüümä (-, ~ä, ~se) VIII fn – ütés
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mahla

L’
l’eži|ä (~mä, ~b, -) II i – fekszik;
hever
l’ikõri (-, ~a, ~i) II fn – likőr
l’ilija (-, ~a, ~sõ) VIII fn – liliom
[Lilium]
l’itri (-, ~a, ~i) II fn – liter

M
ma|a I (~a, ~at, ~haa) I fn – 1)
föld; 2) padló [döngölt földes];
3) ország
Maa II (~a, ~at, ~haa) I fn – Föld
maailma (-, ~a, ~a) III fn – 1) világ [mindenség]; 2) világ [földkerekség]; ~ maad – a világ országai
maali (-, ~ä, ~i) II fn – cél
maamuna (-, ~a, ~a) V fn – burgonya; krumpli [Solanum tuberosum]
maan-alõtsõ hsz – föld alól
maass hsz – földről
maaz hsz – földön
maazik|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ)
XIII fn – eper; földieper; szamóca [Fragaria]
ma|gõta (~kaama, ~kaab, ~kaz) IX
i – alszik; szunnyad
mahaa hsz – földre
mahla (-, ~a, ~a) III fn – lé

mahlakaz

mahlak|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ)
XIII mn – lédús; leves
mah|sa (~za, ~saa, ~saa) V fn – máj
mah|saa (~sama, ~zab, ~sõ) III i –
1) fizet; kifizet; 2) kerül [vmenynyibe]; kui ~zab? – mennyibe
kerül?
mah|so (~zo, ~soa, ~soo) II fn – 1)
fizetés; bér; díjazás; 2) ár [pénzbeni]
Mai (-, ~t, ~hõõ) I fn – május
maima (-, ~a, ~a) III fn – lazac
[Salmo salar]
mainõ (~õ, ~tta, ~õsõ) XIII fn – dicsőség; hírnév
maitsõ hsz – föld alá
maja (-, ~a, ~a) III fn – ház; épület
makaaht|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI
i – elalszik
makau|ttši (~tši, ~ttšia, ~ttšii) II fn
– ágy; fekhely
ma|ku (~gu, ~kua, ~kuu) II fn – gyomor
makõa (-, ~t, ~sõ) VI mn – édes
marja (-, ~a, ~a) III fn – bogyó
Martti (-, ~a, ~i) II fn – március
matala (-, ~a, ~a) III mn – alacsony
ma|tka (~dga, ~tkaa, ~tkaa) III fn
– 1) út [felület]; 2) út [táv]
ma|to (~o, ~toa, ~too) II fn – kígyó [Serpentes]
meel|i (~e, ~tä, ~tee) IX fn – 1)
kedv; érzés; hangulat; 2) emlékezés; emlékezet
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metsä kana

meelii hsz – készakarva; üvii ~ –
készséggel; szívesen
meelikuvitu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ)
X fn – fantázia; képzelet
meeliüvä (-, ~ä, ~se) VIII fn – jó
kedv; jó érzés; jó hangulat
me|ez (~he, ~еssä, ~hese) XIII fn –
1) férfi; 2) férj; mennä ~he tagaa – férjhez megy; õlla ~he takana – férjnél van
mek|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
zakó
me|nnä (~emää, ~eb, ~ni) VIII i –
megy; ~nnä tüveä – elmegy; ~nnä
poiz – elmegy
meńńavoonna hsz – tavaly; múlt
évben
mer|i (~e, ~tä, ~tee) IX fn – tenger
meriko|tka (~dga, ~tkaa, ~tkaa) III
fn – halászsas [Pandion haliaetus]
meritse hsz – tengeren át
mertšitü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X
fn – 1) értelem [észbeliség]; 2)
értelem [jelentése vminek]
met|tsõ (~sõ, ~tsõa, ~tsõõ) II fn –
siketfajd [Tetrao urogallus]
met|tsä (~sä, ~tsää, ~tsäse) VIII fn
– erdő
mettsä araga (-, ~a, ~sõ) VIII fn –
cinke; cinege [Paridae]
mettsähaamo (-, ~a, ~o) II fn – erdei manó
metsä kana (-, ~a, ~a) III fn – császármadár [Tetrastes bonasia]

mettsäsika

mettsäsi|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) V fn
– borz [Meles meles]
mettsävoho (-, ~a, ~o) II fn – sárgarigó [Oriolus oriolus]
mettsävooho (-, ~a, ~o) II fn – őz
[Capreolus capreolus]
mettsä-võdra (-, ~a, ~a) III fn –
vidra [Lutra lutra]
metsä õpõ|n (~zõ, ~ssa, ~õõ) XI fn
– szamár [Equus africanus]
mi I (~ne, ~tä, ~hee) ksz – ami [és
ragos alakjai]
mi II (~ne, ~tä, ~hee) nm – 1) mi;
micsoda; 2) ami [és ragos alakjai]
mi|kä (~ne, ~ tä, ~hee) nm – mi;
micsoda [csak kérdő]
mi|käle (~nele, ~täle, ~heele) nm –
akármi; bármi; valami
mikä-mokoma (mine-mokoma, mitämokomaa, mihee-mokomasõ) nm
– milyen [csak kérdő]
milli|n I (~ze, ~ssä, ~zee) XI nm –
mégpedig melyik [csak kérdő]
milli|nle (~zele, ~ssäle, ~zeele) nm
– 1) akármilyen; bármilyen; 2)
semmilyen
mine-peräss nm – miért [csak kérdő]
missi hsz – miért [csak kérdő]
mi tahooz nm – bármi; ami tetszik
mitoo I ksz – amennyi; ahány
mitoo II nm – 1) mennyi; hány; 2)
amennyi; ahány
mitoo III (esz part) szn – kevés;
nem sok
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muunnõz

mit|õta (~taama, ~taab, ~taz) IX i
– mér; lemér; megmér
mitä vart hsz – mivégett [csak kérdő]
mi|ä (~nu, ~nua, ~nusõ) nm – én;
~ä ize – én magam
mokoma (-, ~a, ~sõ) VIII nm –
olyan
mokoma-sama (mokoma-sama, mokomaa-samaa, mokomasõ-samasõ) nm – éppolyan
mooda (-, ~a, ~a) V i – divat
muitõstši! kl – természetesen! persze!
muna (-, ~a, ~a) V fn – tojás; tehä
~a – tojást rak
munderi (-, ~a, ~isõõ) II fn – egyenruha; mundér
murtu|a (~uma, ~ub, -) V i – öszszetörik; eltörik
musik|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
fn – fekete áfonya [Vaccinium
myrtillus]
muskula (-, ~a, ~a) III fn – izom
mus|sa (~a, ~saa, ~saa) V mn – fekete
mussalin|tu (~nu, ~tua, ~tuu) II fn
– seregély [Sturnus vulgaris]
mutuk|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn –
rovar
mu|u (~u, ~ut, ~hõõ) nm – 1) másik; 2) más; egyéb
muunnõ|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X
fn – 1) torzítás; 2) változtatás; átalakítás

muuntaa

muun|taa (~tama, ~nab, ~nin / ~ti)
IV i – 1) torzít; eltorzít; 2) megváltoztat; átalakít
muvvall hsz – határon túl
muvvalt hsz – határon túlról
muvvalõ hsz – határon túlra
mõlõp|ad (~ije, ~iit, ~iisõ) nm –
mindkettő; mindkét
mõn|i I (~õ, ~ta, ~õõ) nm – 1)
akármelyik; bármelyik; 2) semelyik
mõn|i II (~õ, ~ta, ~õõ + esz nom)
szn – valamicske; valamelyes; néhány
mõnik|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
nm – 1) akármelyik; bármelyik;
2) semelyik
mõnni (-, ~a, ~i) II fn – harcsa
[Silurus glanis]
mõnõz I ksz – ahányadik
mõnõ|z II rtlan nm – hányadik; ~z
kuupäivä tänävä on? – hányadika van ma?
mõrsja (-,~a, ~a) V fn – menyaszszony
mõt|õ (~tõõ, ~õtta, ~tõõsõ) XIII fn
– gondolat; ötlet
mäk|kiä (~kimä, ~ib, ~ki) II i –
béget; mekeg
mälehtühsessi hsz – emlékezetből;
kívülről [memorizálva]
mälehtü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X
fn – emlékezet
mäleh|tüä (~tümä, ~üb, ~tü) II i –
emlékszik
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müümin

män|tšiä (~tšimä, ~nib, ~tši) II i –
játszik
män|tšü (~nü, ~tšüä, ~tšüü) II fn –
játék
mär|tšä (~jä, ~tšää, ~tšää) VIII mn
– nedves; nyirkos
mäš|etä (~šäämä, ~šääb, ~šäz) IX i
– 1) kever; megkever; 2) zavar;
megzavar [vkit vmiben]
mäššäü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X
fn – 1) keverék; keverés; 2) zavarás
mä|tši (~e, ~tšeä, ~tšee) VII fn –
hegy
mät|tä (~ä, ~tää, ~täse) VIII fn –
domb; halom
möri|sä (~zemä, ~zeb, ~zi) VIII i –
mormog; dörmög
möö (part) nu – nyomába
möötä (elat) nu – mellett el
mürtšülli|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn
– mérgező
mür|ttšü (~tšü, ~ttšüä, ~ttšüü) II fn
– méreg
mü|ttsü (~tsü, ~ttsüä, ~ttsüü) II fn
– kisbabasapka [kötött]
mü|vvä (~ümä, ~üb, ~vvi) I i – árul;
árusít
m|üü (~ejje, ~eit, ~eise) nm tsz –
mi; ~üü ize – mi magunk
müüjä (-, ~ä, ~se) VIII fn – árus
müük|kiä (~kimä, ~ib, ~ki) II i –
bőg [állat]
müümi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn –
árusítás; elárusítás
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naa

N
naa! isz – na!
naama (-, ~a, ~a) III fn – arcforma; arcberendezés
naap|pa (~a, ~paa, ~paa) III fn –
csésze
naarmu (-, ~a, ~u) II fn – karmolás
nagla (-, ~a, ~a) III fn – szög
nagr|aa (~ama, ~aab, ~õ) III i –
nevet; kacag
nagraht|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI i
– nevet; elneveti magát
nagrast|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI i
– mosolyog; elmosolyodik
nagru (-, ~a, ~u) II fn – nevetés;
kacagás
nah|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) III fn –
1) bőr; 2) irha
nahka-iir|i (~e, ~tä, ~tee) IX fn –
denevér [Chiroptera]
nai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn – 1)
feleség; nej; 2) asszony; 3) nő
naisiu|ta (~ma, ~b, ~z) VII i – nősül; megnősül
naizik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
1) asszony; 2) nő
na|pa (~va, ~paa, ~paa) V i – köldök
n|ed (~inne, ~iit, ~innese) nm tsz –
ezek
neele|zzellä (~htšeemä, ~htšeeb, ~htšeli) VIII i – nyel

nii

neeläht|ää (~äämä, ~ääb, ~ii) VI i
– lenyel
neeläü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn
– 1) nyelés; 2) korty
neitsü|d (~ü, ~ttä, ~üse) XV fn –
meny
nellä (-, ~ät, ~se) szn – négy [önmagában és jelzőként]
nell|äd (~ije, ~iit, ~iise) szn – négy
[nem jelzői szerepű mondatrészként]
nellä||tšümmentä (nellä tšümmene,
nellät tšümmentä, nelläse tšümmenee) szn – negyven
nellätšümmenä|z (~ttoma, ~ttä, ~ttomaa) szn – negyvenedik
nellätõššomõ|t (~õ, ~t, ~õ) szn –
tizennégy
nellätõsõmõ|z (~ttõma, ~tta, ~ttõmaa) szn – tizennegyedik
nellä|z (~ttoma, ~ttä, ~ttomaa) szn
– negyedik
Nelläzpä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse)
VIII fn – csütörtök
nelläzpäänä hsz – csütörtökön
nenni hsz – tehát; következésképpen
nenä (-, ~ä, ~ä) IV fn – orr
nes|e (~see, ~että, ~seese) XIII fn –
folyadék
nesseemei|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI
mn – 1) folyékony; 2) cseppfolyós
nii nm – úgy; ~ ... , ku ... – úgy ...,
mint ...

niini

niin|i (~e, ~eä, ~ee) VII fn – hárs;
hársfa [Tilia]
niit|to (~о, ~tоа, ~tоо) II fn – rét;
mező
nim|i (~e, ~eä, ~ee) VII fn – név;
~elt – névleg; minu ~i on ... – a
nevem ...; engem ...-nak, -nek hívnak
ni|su (~zu, ~sua, ~suu) II fn – búza
[Triti-cum]
nivu (-, ~a, ~u) – hát II [testrész]
no! I isz – no! nos!
no II ksz – de; hanem; pedig; viszont; azonban
no-daa! isz – nocsak! hát ez az!
no|gõta (~kõama, ~kõab, ~kõz) IX
i – füstöl; füstölög
noh! isz – no! nos!
Nojaabri (-, ~a, ~i) II fn – november
noka! isz – nos hát! rajta! gyerünk!
nok|ka (~a, ~kaa, ~kaa) V fn – 1)
csőr; madárcsőr; 2) sapkaellenző
noor|i (~õ, ~ta, ~õõ) IX mn – fiatal; ifjú
noorik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
fiatalasszony; menyecske
noorme|ez (~he, ~еssä, ~hese) XIII
fn – fiatalember; legény
nooru|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
fiatalság; ifjúság [életkor]
noorõp|i (~a, ~aa, ~asõ) VIII mn
kf – ifjabb; fiatalabb
noorõ|ta (~nõma, ~nõb, ~nii) X i –
fiatalodik; megfiatalodik
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nõvvõttõlu

nop|pia (~pima, ~ib, ~pi) II i –
csíp; megcsíp
nopõassi hsz – sürgősen
noro (-, ~a, ~o) II fn – lapály; síkság
nos|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si) IV i
– felemel; felszed; felvesz [vhonnan]
no|ttšia (~ttšima, ~tšib, ~ttši) II i –
csíp; csipeget [madár]
nuha (-, ~a, ~a) V fn – nátha
nurk|ka (~a, ~kaa, ~kaa) V i –
szög [mértan]
nuu|zgõta (~skaama, ~skaab, ~skaz)
IX i – szagol; megszagol; szimatol
nõgla (-, ~a, ~a) V fn – tű
nõi hsz – körülbelül; mintegy; megközelítőleg
nõi|sa I (~sõma, ~zõb, ~zin / ~si)
VIII i – felmegy; felmászik; ~sa
üleez – felemelkedik; felkel
nõ|isa II (Ø, ~õb, ~izin / ~isi) VIII
i – elkezd; hozzáfog [kezdő összetett igeszerkezet segédigéje]
nõi vai hsz – csak úgy
nõ|kõn (~kõzõ, ~gõssa, ~kõsõõ) XI
fn – csalán [Urtica dioica]
nõvvo (-, ~a, ~o) II fn – tanács [javaslat]
nõvv|ua (~oma, ~ob, ~õ) III i – tanácsol; tanácsot ad
nõvvõt|õlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli)
VIII i – tanácskozik
nõvvõttõlu (-, ~a, ~u) II fn – tanácskozás; értekezlet
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näe

näe! isz – nicsak!
nä|hä (~tšemä, ~eb, ~in / ~tši) VIII
i – lát
nä|ko (~go, ~koa, ~koo) II fn – testalkat; termet
nä|mä (~jje, ~it, ~ise) nm tsz – ők;
~mä ize – ők maguk
Nätilpä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse) VIII
fn – vasárnap
nätilpäänä hsz – vasárnap
nätilä (-, ~ä, ~se) VIII fn – hét [időegység]; ~ päivät – a hét napjai
nätšemissä! kl – viszontlátásra!
näüt|e (~tee, ~että, ~teese) XIII fn
– példa; példakép
näüttiü|tä (~mä, ~b, ~z) VII i – tetszik
näüt|tää (~tämä, ~äb, ~ti) IV i –
mutat; megmutat
näü|tä (~mä, ~b, ~z) VII i – tűnik;
millõ ~b, etti ... – nekem úgy tűnik, hogy ...
nüd hsz – most
nül|tšiä (~tšemä, ~leb, ~lin / ~tši) IV
i – bőrt nyúz; bőrt lenyúz

oolia

ńäl|tšä (~lä, ~tšää, ~tšäse) VIII fn
– éhség; éh
ńältšäi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn –
éhes
ńäpis|sää (~sämä, ~äb, ~si) IV i –
csipked; csipkelődik
ńäp|pu (~u, ~pua, ~puu) II fn – ujj
ńäpu|ška (~žga, ~škaa, ~škaa) III fn
– ujjacska
ńäp|ätä (~päämä, ~pääb, ~päz) IX i
– fricskáz; megfricskáz

O

obah|ka (~ga, ~kaa, ~kasõ) VIII fn
– gomba [Fungi]
obižoit|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti)
IV i – sért; megsért
obraa|za (~za, ~saa, ~saa) III fn
– kép; ábra
ohto hsz – eléggé
o|itaa (~itama, ~ďďab, ~ďďin / ~iti)
IV i – takarékoskodik
Okťaabri (-, ~a, ~i) II fn – október
on (esz 3. személyű) i – van; ~ õõmaz – jelen van
ono (-, ~a, ~o) II fn – nagybácsi
[anyai]
ńа|ko (~go, ~koa, ~koo) II fn – arc ookaut|taa (~tama, ~ab, ~ti) IV i –
ńаkõi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
pihen; üdül
hasonló
ool|i (~õ, ~ta, ~õõ) IX fn – 1) gond;
ńauk|kua (~kuma, ~ub, ~kuzin / ~ku)
2) gondoskodás
II i – nyávog
ooli|a (~ma, ~ b, ~zin / -) II i – 1)
ńemoi (-, ~t, ~sõ) XI mn – néma
kíván; 2) megér [vmit tenni]

N’

oolimatoo

oolimat|oo (~toma, ~oot, ~tomaa)
XII mn – 1) gondtalan; 2) gondatlan
oolõh|tia (~tima, ~ib, ~tizin / ~ti)
II i – gondoskodik; ~tia lahzõss
– gyerekről gondoskodik
oolõka hsz – gondosan; gonddal
oolõlli|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
gondos; gondoskodó
oolõva (-, ~a, ~sõ) VIII mn – gondterhelt
oomi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
holnapi
oomnik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
reggel
oomnikoss hsz – reggeltől
oomnikoz hsz – reggel
oomõdperää hsz – holnapután
oomõnna hsz – holnap
oonõ (~õ, ~tta, ~õsõ) XIII fn – épület
oot|taa (~tama, ~ab, ti) IV i – vár;
várakozik
oottamat|oo (~toma, ~oot, ~tomaa)
XII mn – váratlan
oottamatta hsz – váratlanul
ootu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn –
várakozás
oot|õlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli) VIII
i – reménykedik
o|põn (~põzõ, ~võssa, ~põsõõ) XI
fn – ló [Equus caballus]; issuta
~põzõllõ seltšäse – lóra ül
or|ko (~go, ~koa, ~koo) II fn –
völgy
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paju

P
paarma (-, ~a, ~a) III fn – bögöly
[Gast-rophilus intestinalis]
pagla (-, ~a, ~a) III fn – szalag
pa|gõta (~kõnõma, ~kõnõb, ~kõnii)
X i – fut; szalad
paha (-, ~a, ~a) III mn – 1) rossz;
2) rosszindulatú
pahalõõ hsz – rosszul
pahassi hsz – rosszul
pahõp|i (~a, ~aa, ~asõ) VIII mn kf
– rosszabb
paik|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn –
hely
pain|aa (~ama, ~ab, ~õ) III i – 1)
nyom; megnyom; 2) nyom [vmekkora súlyt]; 3) ~аа mееlе – emlékezetbe vés
pais|saa (~sama, ~ab, ~sõ) III i –
fénylik; világít; süt; päivüd ~ab
– süt a nap
pais|õ (~sõõ, ~õtta, ~sõõsõ) XIII fn
– fény; világosság
pai|zõ (~sõõ, ~zõtta, ~sõõsõ) XIII
fn – fekély; tályog; kelés
paizõgoitt|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI
i – elfekélyesedik
pajat|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) VI
i – 1) beszélget; társalog; 2) beszél [vmilyen nyelven]; ~taa vaďďassi – beszél vótul; 3) elbeszél
paju (-, ~a, ~u) II fn – fűz; fűzfa
[Salix]

pala

pala (-, ~a, ~a) III fn – darab
palk|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn –
fizetés; bér; munkabér
pallõgoitt|aa (~aama, ~aab, ~ii)
VI i – meghűt [vmilyen testrészt]; entä ~aa – meghűl
palõl|taa (~tama, ~lab, ~ti) IV i –
fázik
pal|õta (~aama, ~aab, ~az) IX i –
visszatér
paľľai jaloi hsz – mezítláb
paľľai päi hsz – hajadonfőtt
paľľa|z (~a, ~ssa, ~asõ) XIII mn –
meztelen; csupasz
paľľo I hsz – sokan; számosan; nagy
számban
paľľo II (-, ~a, ~o) szn – sok; számos; nagyszámú
pan|kõ (~gõ, ~kõa, ~kõõ) II fn –
vödör
pa|nna (~amaa, ~ab, ~ni) VIII i –
1) tesz; rátesz; rak; rárak; helyez;
ráhelyez; 2) felvesz [ruhafélét];
3) ~nna avõ – kinyit; kitár; 4)
~nna tšii – becsuk; 5) ~nna tähele – kiemel; 6) ~nna poiz –
elvesz; 7) ~nna valmõõssi – előkészít
panõu|ta (~ma, ~b, ~z) VII i – elhelyezkedik; ~ta pitšässi – végignyúlik
paraika hsz – azonnal; mindjárt;
rögtön
para|ta (~nõma, ~nõb, ~ni) X i –
lábadozik; gyógyul
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pere

par|ta (~ra, ~taa, ~taa) III fn –
szakáll; ajaa ~taa – szakállt borotvál / leborotvál; ajaa enele ~taa
– borotválkozik; megborotválkozik
parvõz hsz – együtt; együttesen; közösen
parõp|i (~a, ~aa, ~asõ) VIII mn kf
– jobb [minőség]
passibo! kl – köszönöm!
pa|ta (~a, ~taa, ~taa) III fn – fazék; cserépedény; köcsög
patšk|õta (~aama, ~aab, ~az) IX i
– piszkít; bepiszkít; összekoszol
pazgassi hsz – rosszul
peenen|tää (~tämä, ~näb, ~ti) IV i
– csökkent; lecsökkent; mérsékel
peenen|tüä (~tümä, ~nüb, ~tüzin /
~tü) II i – csökken; lecsökken;
mérséklődik
peenep|i (~ä, ~ää, ~äse) VIII mn kf
– ki-sebb
peen|i (~e, ~eä, ~ee) VII mn – kicsi; kis
peentärä (-, ~ä, ~se) VIII fn – veteményes; ágyás
peenü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn –
kicsiség; csekélység
pehmiä (-, ~t, ~se) VI mn – puha;
lágy
peittäü|tä (~mä, ~b, ~z) VII i – elrejtőzik; elbújik
pel|lätä (~tšäämä, ~tšääb, ~tšäz)
IX i – fél
pere (~e, ~ttä, ~ese) XIII fn – család

peremeez

pereme|ez (~he, ~essä, ~hese) XIII
fn – 1) családfő; 2) házigazda
perenai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn –
1) családanya; 2) háziasszony
per|ze (~see, ~zettä, ~seese) XIII fn
– far; fenék; hátsó; alfél
perää I (part) ej – után
perää II hsz – azután; aztán
pesemi|n (~ze, ~ ssä, ~zee) XI fn –
mosás
peseü|tä (~mä, ~b, ~z) VII i – fürdik; megfürdik
pe|sä I (~zä, ~sää, ~säse) VIII fn –
fészek
pe|sä II (~semä, ~zeb, ~zin / ~si)
VIII i – mos; kimos
pet|ellä (~teemä, ~teeb, ~teli) VIII
i – csal; megcsal; becsap
peto|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn –
csalás; megcsalás; becsapás
petoz-iiri (~e, ~tä, ~tee) IX fn –
denevér [Chiroptera]
petäjä (-, ~ä, ~se) VIII fn – fenyő
[Picea]
petäzik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
fenyőerdő; fenyves
pigaa hsz – hamarosan; nemsokára
pigõpaa hsz kf – hosszabban; tovább
pihlaja (-, ~a, ~sõ) VIII fn – berkenye [Sorbus]
piimä (-, ~ä, ~se) VIII fn – tej
pikkarai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn
– apró; parányi; pici
pikšuna (-, ~a, ~a) III fn – fenékjáró küllő [Gobio gobio]
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pläta

pila (-, ~a, ~a) III fn – tréfa
pilahilija (-, ~a, ~sõ) VIII fn – tréfacsináló; tréfamester
pilahil|la (~lõma, ~lõb, ~li) VIII i
– tréfál
pilv|i (~e, ~eä, ~ee) VII fn – felhő;
felleg
pilvis|ellä (~seemä, ~seeb, ~seli)
VIII i – befelhősödik
pimetik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
szürkület; alkonyat; esthajnal
pime|tä (~nemä, ~neb, ~ni) X i –
sötétedik; elsötétül
pimiä (-, ~t, ~se) VI mn – sötét
pimiü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn –
sötétség; sötét
pisara (-, ~a, ~sõ) VIII fn – könny
piskari (-, ~a, ~i) II fn – fenékjáró
küllő [Gobio gobio]
pi|ttšä (~tšä, ~ttšää, ~ttšäse) VIII
mn – hosszú; panõuta ~tšässi –
elnyúlik; le-fekszik
pittšü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn –
hosszú-ság; hossz
pi|tää (~tämä, ~äb, ~ďin / ~ti) IV i
– 1) tart; fog; 2) kell; mill ~äb ...
– nekem ... kell; 3) ~tää meelez
– látszik / tűnik [vmilyennek]
plakut|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV
i – 1) fricskázik; 2) ütöget; tšäsiit ~taa – tapsol
pletit|tää (tämä, äb, ti) IV i – fon;
~tää kassaa – hajat / copfot befon
plä|ta (~a, ~taa, ~taa) V fn – gyáva [személy]

poika

poi|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) V fn – fia
[vkinek]
poiz hsz – el; elfelé; ki; kifelé
pojintima (-, ~a, ~sõ) VIII mn –
mostohafiú
pojo (-, ~a, ~o) II fn – fiú
pojuk|kõin (~kõizõ, ~õissa, ~kõisõõ)
XII fn – 1) kisfiú; fiacska; 2)
kisfia [vkinek]
pollõ (-, ~a, ~õ) II fn – kötény
pool|i I (~õ, ~ta, ~õõ) IX fn – 1)
oldal [térbeli]; 2) irány
pool|i II (~õ, ~ta, ~õõ) IX szn –
fél; fele [vminek]
poolisaar|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn –
félsziget
poolittaa hsz – félbe; felébe
pool|itõissa (~õtõissa, ~tatõissa, ~õõtõissa) szn – másfél
poolõss (gen) nu – 1) felől; -tól,
-től; 2) mellől
poolõõ (gen) nu – 1) felé; -hoz, -hez,
-höz; 2) mellé
poolõõssa hsz – félig; felerészben;
felerészt
postojannoi (-, ~t, ~sõ) VI mn –
állandó; tartós
praavit|taа (~tama, ~ab, ~in / ~ti)
IV i – javít; kijavít; megjavít
praki|sa (~zõma, ~zõb, ~zin / ~si)
VIII i – nyikorog; csikorog; recseg
praznik|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) VIII
fn – ünnep
prosti! kl – bocsáss meg! [tegező]
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puteli

prosti|a (~tima, ~ib, -) II i – megbocsát
prostiga! kl – bocsásson meg! [önöző; magázó]
prusak|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn
– csótány; svábbogár [Blattadea]
puh|az (~taa, ~assa, ~taasõ) XIII
mn – tiszta
puhtaassi hsz – tisztán
puh|ua (~oma, ~ob, ~ozin / ~õ) III
i – fúj
pukalik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
menyhal [Lota lota]
punai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
vörös; piros
pun|ua (~oma, ~ob, ~ozin / ~õ) III
i –csavar; sodor
purai|zu (~zu, ~sua, ~suu) II fn –
harapás; marás
puris|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si)
IV i – összenyom; összeszorít;
összeprésel
puris|sua (~suma, ~ub, ~su) II i –
összenyomódik; összeszorul; öszszepréselődik
purissu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X
fn – nyomás; szorítás; préselés
pur|ra (~õma, ~õb, ~i) VIII i – harap; mar
purõh|sia (~zima, ~zin, ~sizin / ~si)
II i – rág; megrág
purõ|lla (~õma, ~õb, ~li) VIII i –
megharap; megmar
puteli (-, ~a, ~i) II fn – üvegpalack; palack; üveg [öblös]

puu

pu|u (~u, ~ut, ~hõõ) I fn – fa
puuk|ki (~õõ, ~kõa, ~kõõ) VII fn –
kullancs [Ixodes]
puu|ska (~zga, ~skaa, ~skaa) III fn –
csípő [testrész]
põ|dgõta (~tkaama, ~tkaab, ~tkaz)
IX i – kirúg [patás]; hátrarúg
põdra (-, ~a, ~a) V fn – szarvas
[Cervidae]
põhja (-, ~a, ~a) V fn – észak
põ|htši (~zgõ, ~skõa, ~skõõ) VII fn
– arc
põip|põ (~õ, ~põa, ~põõ) II fn – csirke; csibe
põlo (-, ~a, ~o) II fn – 1) lángolás;
2) égés; tuli~ – tűzvész; tűz
põlome|ez (~he, ~еssä, ~hese) XIII
fn – tűzoltó
põltokana (-, ~a, ~a) III fn – fogoly [Perdix perdix]
põlv|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – térd
põlvii hsz – térden
põl|õa (~õma, ~õb, ~i) IV i – ég; elég; leég
põlõt|taa (~tama, ~nab, ~nin / ~ti)
IV i – 1) gyújt; meggyújt; 2) felgyújt
põlõt|õlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli) VIII
i – ijeszt; megijeszt
põn|kua (~koma, ~gob, ~kozin / kõ)
III i – ás; felás
põr|zaz (~saa, ~zassa, ~saasõ) XIII
fn – malac
põ|uta (~vva, ~utaa, ~utaa) III fn –
aszály; szárazság
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pühäpäänä

pä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse / ~änä)
VIII fn – nap [időegység]
päiväll hsz – nappal
päivü|d I (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn –
nap [égi jelenség]
Päivü|d II (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn
– Nap [bolygórendszerünk csillaga]
päivüüla|sku (~zgu, ~skua, ~skuu)
II fn – naplemente; napnyugta
päivüünõi|zo (~zo, ~soa, ~soo) II
fn – napkelte
päre (~e, ~ttä, ~ese) XIII fn – forgács
päs|si (~i, ~sia, ~sii) II fn – bárány
pä|ä (~ä, ~ät, ~hee) I fn – 1) fej;
fő; 2) főnök
pääle (gen) nu – -ra, -re
pääll (gen) nu – -on, -en, -ön
päält (gen) nu – -ról, -ről
päälu|u (~u, ~ut, ~hõõ) I fn – koponya
pää|sko (~zgo, ~skoa, ~skoo) II fn
– fecske [Hirundinidae]
pöh|züd (~süje, ~süit, ~süise) II fn
tsz – nadrág
pöllü (-, ~ä, ~ü) II fn – por
pöllü|tä (~ämä, ~äb, ~z) IX i – porzik; porol
püh|je (~tšee, ~jettä, ~tšeese) XIII
fn – törlőruha; törülköző
pühä (-, ~ä, ~se) VIII mn – szent
Pühäpä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse)
VIII fn – vasárnap
pühäpäänä hsz – vasárnap
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püvvä

pü|vvä (~ümä, ~üb, ~vvi) I i –
igyekszik; törekszik
pü|ü (~ü, ~üt, ~hee) I fn – fajd
[Tetraoninae]
pü|ütää (ütämä, vväb, vvin / üti)
IV i – 1) fog; megfog; 2) kifog
[vízből halat]

R
raa|pia (~pima, ~vib, ~pi) II i – 1)
karmol; megkarmol; 2) vakar; megvakar
raattsimatoi (-, ~t, ~sõ) VI mn – fukar; fösvény; zsugori
ra|gõ (~kõõ, ~gõtta, ~kõõsõ) XIII
fn – jégeső
raha (-, ~a, ~a) III fn – pénz
rahi|sa (~zõma, ~zõb, ~si) VIII i –
zizeg; susog; suhog
rahu (-, ~a, ~u) II fn – béke
rahulli|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
békés
rahva|z (~a, ~ssa, ~asõ) XIII fn –
nép
raja (-, ~a, ~a) III fn – határ
ra|ko (~go, ~koa, ~koo) II fn – rés;
hasadék
ramot|oo (~toma, ~oot, ~tomaa) XII
mn – erőtlen
ran|ta (~na, ~taa, ~taa) III fn –
part
rat|az (~taa, ~assa, ~taasõ) XIII fn
– kerék

riheneüz

ratta|ad (~ije, ~iit, ~iisõ) XIII fn
tsz – kis-kocsi; kordé
rat|iz (~tii, ~issa, ~tiisõ) XIII fn –
magtár; csűr; hombár
ra|uta (~vva, ~utaa, ~utaa) III fn –
vas
rautate|e (~e, ~et, ~hee) I fn – vasút
razva (-, ~a, ~a) III fn – zsír
razvak|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
mn – 1) zsíros; 2) kövér
reďďit|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti)
IV i – lukaszt; lyukaszt; átlukaszt;
átlyukaszt
rehelli|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn –
becsületes; tisztességes
rehtelkak|ku (~u, ~kua, ~kuu) II fn
– palacsintaféleség
rehtelä (-, ~ä, ~se) VIII fn – serpenyő
re|itšä (~ďďä, ~itšää, ~itšää) IV fn
– luk; lyuk
reitšälli|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn
– lukas; lyukas
repi|ä (~mä, ~b, -) II i – szakít;
szétszakít; tép; széttép; ~ä poiz
– leszakít; letép
re|po (~vo, ~poa, ~poo) II fn – róka [Vulpes]
re|tši (~ďďe, ~tšeä, ~tšee) VII fn –
szán; szánkó
ri|ďďõlla (~itõõma, ~itõõb, ~itõli)
VIII i – veszekszik; cívódik
rihene|üz (~e, ~ttä, ~tee) IX fn –
tornác

rihi

rih|i (~e, ~eä, ~ee) VII fn – szoba
rihinnalu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X
fn – pince
ri|ita (~ďďa, ~itaa, ~itaa) III fn –
veszekedés; cívódás
riit|tää (~tämä, ~äb, ~ti) IV i –
megfog
rik|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
mn – gazdag; módos
rikkau|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
gazdagság; jómód
rik|kua (~koma, ~ob, ~kozin / ~kõ)
III i – felborít; feldönt
ringot|õlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli)
VIII i – nyújtózkodik; kinyújtózik
rinnu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn –
1) ruhamell; 2) hámigaszíj
rin|ta (~na, ~taa, ~taa) III fn –
mell; mell-kas
rintatunni|d (~je, ~it, ~ise) II fn
tsz – zsebóra
ris|si (~i, ~siä, ~sii) II fn – kereszt
rissii hsz – keresztben; keresztbe
rissimi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn –
keresztelés; keresztség
rissimät|oo (~toma, ~oot, ~tomaa)
XII mn – kereszteletlen
ris|siä (~simä, ~ib, ~si) II i – keresztel; megkeresztel; entä ~siä
– megkeresztelkedik
riu|ku (~gu, ~kua, ~kuu) II fn – rúd;
pózna
rohoi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
zöld
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rõõmukaz

rokkalin|tu (~nu, ~tua, ~tuu) II fn
– lepke; pillangó; pille [Lepidoptera]
ron|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) V fn – holló [Corvus corax]
rooho (-, ~a, ~o) II fn – fű
rooja (-, ~a, ~a) V fn – sár
rook|ka (~a, ~kaa, ~kaa) V fn –
scsi [hússal főtt káposztaleves]
roop|pa (~a, ~paa, ~paa) V fn –
kása
roo|to (~’o, ~toa, ~too) II fn – farokuszony
root|tsi (~si, ~tsiä, ~tsii) II mn –
svéd
ruskõa (-, ~t, ~sõ) VI mn – vöröses; vörhenyes [szín]
rut|to (~o, ~toa, ~too) II fn – gyorsaság; sebesség
ruttoza (-, ~a, ~sõ) VIII mn – gyors;
sebes
ruumiu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn
– hulla; tetem; dög
rõhgaa hsz – nagyon
rõhkõa (-, ~t, ~sõ) VI mn – bátor;
merész
rõhkõu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
bátorság; merészség
rõn|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) III fn –
piac
rõuk|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
rakás; csomó; kupac; halom
rõõmu (-,~a, ~u) II fn – öröm
rõõmuk|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ)
XIII mn – örömteljes
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rõõmussaa

rõõmus|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si)
IV i – megörvendeztet
rõõmus|sua (~suma, ~ub, ~su) II i
– örül; örvendezik
rät|ti (~e, ~teä, ~tee) VII fn – kendő
rä|tšä (~ä, ~tšää, ~tšäse) VIII fn –
takony
räägaht|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI i
– 1) kiált; felkiált; 2) szólít ~aa
nimelt – név szerint szólít; nevén szólít
rää|kua (~kuma, ~gub, ~ku) II i –
kiabál; kiáltozik
rää|to (~o, ~toa, ~too) II fn – sor;
~toa möö – sorban; egymás után
röh|kiä (~kimä, ~gib, ~ki) II i – röfög
rü|iz (~tšii, ~issä, ~tšiise) XIII fn –
rozs [Secale cereale]
rüüp|ätä (~päämä, ~pääb, ~päz)
IX i – kiiszik, felhörpint

R’
ŕai|sko (~zgo, ~skoa, ~skoo) II fn –
permet
ŕai|skua (~skuma, ~zgub, ~skuzin /
~sku) II i – permetez
ŕaiskut|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti)
IV i – megpermetez
ŕum|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) V fn –
kupica
ŕutõik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
erdőkár

salamittaa

S
saar|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – sziget
saarn|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – kőrisfa [Fraxinus]
saat|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV
i – 1) elküld; küld; 2) felad [postán]
saattaja (-, ~a, ~sõ) VIII fn – 1)
feladó [postai]; 2) kalauz [vonaton]
saa|tu (~u, ~tua, ~tuu) II fn – kert
sa|avva I (~ama, ~ab, ~i) I i –
válik [vkivé; vmivé]
sa|avva II (~ama, ~ab, ~i) I i – 1)
kap; megkap; 2) arvua ~avva –
felfog; megért
saa|z (~ttoma, ~tta, ~ttomaa) szn –
századik
sadula (-, ~a, ~sõ) VIII fn – nyereg
sahari (-, ~a, ~i) II fn – cukor
sah|zõd (~sije, ~siit, ~siisõ) IX fn
tsz – olló
sakkali (-, ~a, ~i) II fn – sólyom
[Falco]
saksa kuu|si (~zõ, ~sõa, ~sõõ) VII
fn – vörösfenyő [Pinus larix]
salai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
titkos
salaizu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
titok
salamii hsz – alattomban
salamittaa hsz – titkosan; titokban

salko

sal|ko (~go, ~koa, ~koo) II fn – másodfűcsikó
salvõ (-, ~a, ~õ) II fn – fülemüle;
csalogány [Luscinia megarhynchos]
sal|õta (~aama, ~aab, ~az) IX i –
titkol; eltitkol
sama (-, ~a, ~sõ) nm – maga; saját
maga; tämä ~ – ő saját maga
sammu|a (~ma, ~b, -) II i – elalszik [tűz; fény]; kialszik
sammut|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti)
IV i – elolt; kiolt
sap|pi (~i, ~pia, ~pii) II fn – epe
saro (-, ~a, ~o) II fn – repedés; hasadás; saavva ~o – megreped; elhasad
sarv|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – szarv
sarvi|ško (~žgo, ~škoa, ~škoo) II fn
– szutyokmatyi
sarõi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
repedt; hasadt
sa|ta (~a, ~taa, ~tasõ) szn – száz;
voosi-~ta – évszázad; század [idő]
sa|taa (~tama, ~ab, ~tõ) III i – esik
[csapadék]; ~ab lunta – esik a
hó; ~ab vihmaa – esik az eső
sattumalt hsz – véletlenül
satunai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn
– véletlen
sauma (-, ~a, ~a) III fn – varrás;
varrat
savv|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – agyag
savvõ|ta (~ama, ~ab, ~z) IX i –
agyagból készít
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selläz

savvõu|ta (~ma, ~b, ~z) VII i –
agyagból készül
sa|õ (~tõõ, ~õtta, ~tõõsõ) XIII fn –
csapadék
s|e (~ene, ~itä, ~ihee) nm – ez
seeme|e (~ne, ~ntä, ~nee) XII fn –
család
seinä (-, ~ä, ~ä) IV fn – fal
seit|see (~tseme, ~seet, ~tsemee) szn
– hét [önmagában és jelzőként]
seitsee||tšümmentä (seittseme tšümmene, seitseet tšümmentä, seitstsemee tšümmenee) szn – hetven
seitseetšümmenä|z (~ttoma, ~ttä,
~ttomaa) szn – hetvenedik
seitseetõššõmõ|t (~õ, ~t, ~õ) szn –
tizenhét
seitseetõššõmõ|z (~ttõma, ~tta, ~ttõmaa) szn – tizenhetedik
seittsem|ed (~ije, ~iit, ~iise) szn –
hét [nem jelzői szerepű mondatrészként]
seittseme|z (~ttoma, ~ttä, ~ttomaa)
szn – hetedik
sei|väz (~pää, ~vässä, ~pääse) XIII
fn – karó; pózna
selit|tää (~tämä, ~äb, ~ti) IV i –
megmagyaráz
selitü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn –
megmagyarázás; magyarázat
sel|letä (~tšenemä, ~tšeneb, ~tšeni)
X i – kivilágosodik
sellälee hsz – hanyatt; hátára
sellällää hsz – hanyatt; háton
selläz hsz – hanyatt; háton

seltšiä

seltšiä (-, ~t, ~se) VI mn – világos
[fényes]
seltšiää hsz – világosan [fényesen]
sel|tšä (~lä, ~tšää, ~tšää) VIII fn –
hát
seltšälu|u (~u, ~ut, ~hõõ) I fn –
hátgerinc; gerincoszlop
seltšäse hsz – hanyatt; hátára
sel|vitä (~piämä, ~piäb, ~piäz) IX i
– kivilágosodik
selvä (-, ~ä, ~se) VIII mn – 1) világos [fényes]; 2) világos [átv]
selvässi hsz – 1) világosan [fényesen]; 2) világosan [átv]
sene peräss ksz – ezért; emiatt
Senťaabri (-, ~a, ~i) II fn – szeptember
sep|pä (~ä, ~pää, ~päse) VIII fn –
1) kovács; 2) mesterember; mester
serväss (gen) nu – -tól, -től
serväz (gen) nu – -nál, -nél
servää (gen) nu – -hoz, -hez, -höz
se||sama (senesama, sitäsamaa, siheesamasõ) nm – emez; maga ez
itt
se|tä (~ä, ~tää, ~täse) VIII fn –
nagybácsi [apai]
siblik|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
mn – hangya [Formica]
siblikaz karu (-, ~a, ~u) II fn –
közönséges hangyaleső [Myrmeleon formicarius]
signaalõ (-, ~a, ~õ) II fn – jel; jelzés; jeladás; szignál
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situa

siili (-, ~ä, ~i) II fn – sün; sündisznó [Erinaceidae]
siin|i (~e, ~tä, ~ee) IX fn – galambgomba [Russula]
siitiä (-, ~t, ~se) VI mn – derült;
tiszta [égbolt; idő]
siivõ|ta (~ama, ~ab, ~az) IX i –
rendbe rak; rendbe tesz
siivõu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn
– rendrakás
siiz hsz – akkor; azután; aztán
si|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) III fn – disznó; sertés [Sus scrofa domesticus]
silk|ki (~i, ~kia, ~kii) II fn – fátyol
silmiklaa|zid (~sije, ~siit, ~siisõ) II
fn tsz – szemüveg
silmu (-, ~a, ~u) II fn – ingola [Lampetra]
silmä (-, ~ä, ~se) VIII fn – szem
sil|ta (~la, ~taa, ~taa) III fn – 1)
híd; palló; 2) padló
sini|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn –
kék
sinne hsz – oda
sisava (-, ~a, ~sõ) VIII fn – fülemüle; csalogány [Luscinia megarhynchos]
sitoo szn – annyi; mõnta ... , ~ ... –
ahány ..., annyi ...
sitšälei|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn –
ottani; odavalósi
si|tua (~toma, ~ob, ~tozin / ~tõ) III
i – 1) köt; kötöz; 2) megköt; öszszeköt; 3) bekötöz

siõ

si|õ (~tõõ, ~õtta, ~tõõsõ) XIII fn –
1) kötés; kötözés [eredmény]; 2)
kötelék
si|ä (~nu, ~nua, ~nusõ) nm – te; ~ä
ize – te magad
siäll hsz – ott
skelet|ti (~i, ~tia, ~tii) II fn – csontváz
sli|vgad (~fkoje, ~fkoit, ~fkoisõ) III
fn tsz – tejszín; tejföl
slooja (-, ~a, ~a) V fn – réteg
snaameni (-, ~a, ~i) II fn – zászló;
lobogó
sohsem hsz – teljesen; egészen
so|o (~o, ~ot, ~hõõ) I fn – láp; ingovány
sooja (-, ~a, ~a) V mn – meleg
soola (-, ~a, ~a) V fn – só
sooli (-, ~a, ~i) II fn – bél
soomak|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
finn nő
soomalai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn
– finn ember
soom|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – finn
[nép; nyelv]; pajattaa ~õssi – beszél finnül
soomõ rtlan mn – finn
soomõssi hsz – finnül
sooni (-, ~a, ~i) II fn – ér; véredény
soos|sua (~suma, ~ub, ~su + illat)
II i – beleegyezik
soossumu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X
fn – beleegyezés; antaa ~hsõ –
beleegyezést ad
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suu

so|pia I (~pima, ~vib, ~pi) II i – 1)
illik; 2) illik [vmihez]; megy
[vmihez]
so|pia II (~pima, ~vib, ~pi) II i –
beletörődik
sor|sa (~za, ~saa, ~saa) V fn – kacsa; réce [Anas]
starik|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) VIII fn
– öregember
staruha (-, ~a, ~asõ) VIII fn – öregasszony
stoli (-, ~a, ~i) II fn – szék
sukulai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XII fn
– rokon
sukupool|i (~õ, ~ta, ~õõ) IX fn –
nem; mehin ~i – hímnem; naisin ~i – nőnem
su|kõa (~kõma, ~gõb, ~ďin / ~tši)
IV i – fésül; megfésül; päät
~kõa – fésülködik; megfésülködik
sul|ku (~gu, ~kua, ~kuu) II fn – gát
sultš|ia (~tšima, ~ib, ~tši) II i –
mos; meg-mos
sup|pi (~i, ~pia, ~pii) II fn – leves
surma (-, ~a, ~a) V fn – halál
sur|ra (~õma, ~õb, ~i) VIII i –
meghal
su|si (~õ, ~tta, ~tõõ) IX fn – farkas
[Canis lupus]
susseda (-, ~a, ~sõ) VIII fn – szomszéd
su|u (~u, ~ut, ~hõõ) I fn – 1) száj;
2) torkolat; jõgõ ~u – folyótorkolat

suuka

suu|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) III fn –
zokni; térdzokni
suur|i (~õ, ~ta, ~õõ) IX mn – nagy
suurus|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si)
IV i – reggelizik; megreggelizik
suuru|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn
– reggeli [étkezés]
suurõn|taa (~tama, ~nab, ~nin / ~ti)
IV i – növel; megnövel; nagyobbít; megnagyobbít
suurõn|tua (~tuma, ~nub, ~tu) II i
– nő; megnő; növekszik; megnövekszik; nagyobbodik; megnagyobbodik
su|utia (~utima, ~vvib, ~uti) II i –
ítél; elítél; ítélkezik
suutija (-, ~a, ~sõ) VIII fn – bíró
[igazságszolgáltatás]
su|uto (~vvo, ~utoa, ~utoo) II fn –
bíróság
suut|tua I (~tuma, ~ub, ~tu) II i –
haragszik
suuttu|a II (~uma, ~ub, -) V i –
megharagszik
suutõlõ (-, ~a, ~õ) II fn – csók
suvaami|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn
– szerelem
suvau|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
szeretet
suv|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – nyár
su|vvõlla (~utõõma, ~utõõb, ~utõli)
VIII i – csókol; megcsókol; csókolózik
suv|õta (~aama, ~aab, ~az + part)
IX i – szeret
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sõrmuz

sõbra (-, ~a, ~a) V fn – barát
sõbrak|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
barátnő
sõbru|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
barátság
sõ|ďďõlla (~itõõma, ~itõõb, ~itõli)
VIII i – harcol; háborúzik
sõisaht|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI i
– megáll
sõisahu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X
fn – 1) megállás; 2) megálló
sõi|sua (~soma, ~zob, ~sozin / ~sõ)
III i – áll
sõisõu|ta (~ma, ~b, ~z) VII i – megáll
sõizagoitt|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI
i – 1) megállít; 2) leállít
sõkõa (-, ~t, ~sõ) VI mn – vak; világtalan
sõlmu (-, ~a, ~u) II fn – csomó;
bog
sõna (-, ~a, ~a) III fn – szó
sõnatširja (-, ~a, ~a) III fn – szótár
sõ|pa (~va, ~paa, ~paa) V fn – öltözet; ruha
sõpõu|ta (~ma, ~b, ~z) VII i – öltözik; öltözködik; felöltözik; felöltözködik
sõrm|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – ujj
[kézen]
sõrmik|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ)
XIII fn – kesztyű [ötujjas]
sõrmu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn
– gyűrű [kézen]

sõssarõd

sõssar|õd (~ije, ~iit, ~iisõ) IX fn tsz
– ribizli; ribiszke [Ribes]; kauniid ~õd – vörös ribizli / ribiszke; musad ~õd – fekete ribizli /
ribiszke
sõ|ta (~a, ~taa, ~taa) V fn – háború
sõvõt|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV
i – felöltöztet
sõ|zar (~sarõ, ~zarta, ~sarõõ) IX fn
– 1) nővér [nőtestvér]; 2) nővér
[ápolónő]
sännük|kõin (~kõizõ, ~õissa, ~kõisõõ) XII fn – kiságy
sän|tšü (~nü, ~tšüä, ~tšüü) II fn –
ágy
sär|tši (~je, ~tšeä, ~tšee) VII fn –
veresszárnyú koncér [Leuciscus
rutilus L.]
sättiü|tä (~mä, ~b, ~z) VII i – 1)
elhelyezkedik; 2) helyreáll
sää|htši (~zze, ~htšeä, ~htšee) VII
fn – szúnyog [Culicidae]
sään|to (~no, ~toa, ~too) II fn –
szintezőléc
säülü|ä (~mä, ~b, ~zin / -) II i –
megőrződik; fennmarad
söömi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn –
etetés; táplálás
sööt|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti) IV i
– etet; megetet; táplál
söövüttävä (-, ~ä, ~se) VIII mn –
csípős [íz]
süelmo (-, ~a, ~o) II fn – szemölcs;
bibircsók
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süühütä

sünnik|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ)
XIII mn – bűnös; vétkes
sünnüt|tää (~tämä, ~äb, ~ti) IV i –
szül; megszül
sün|ti (~ni, ~tiä, ~tii) II fn – bűn;
vétek
süntümizpä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse / ~änä) VIII fn – születésnap
süntünnü|d (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn
– újszülött
sün|tüä (~tümä, ~nüb, ~tü) II i
– születik; megszületik; világra
jön
sü|si (~e, ~ttä, ~tee) IX fn – szén
sütšälpä|ä (~ä, ~ät, ~hee) I fn –
zsarátnok; üszök
sütšüze (-, ~ä, ~e) II fn – ősz
sütšüzee hsz – ősszel [a jövőben]
sütšüzell hsz – ősszel [általában]
sütšüzennä hsz – őszidőn
süvepii mn kf – mélyebb
s|üvvä (~öömä, ~ööb, ~ei) I i –
eszik; étkezik; táplálkozik
süvä (-, ~ä, ~se) VIII mn – mély
süväle hsz – mélyre
süväll hsz – mélyben
süv|ässi hsz – mélyen
süä (~mme, ~t, ~mmee) XII fn –
szív
süämmee (gen) nu – -ba, -be
süämmess (gen) nu – -ból, -ből
süämmez (gen) nu – -ban, -ben
süühü (-, ~ä, ~ü) II fn – viszketés
süühü|tä (~ämä, ~äb, ~z) IX i –
viszket
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šaaripää

taki

Š

T

šaaripä|ä (~ä, ~ät, ~hee) I fn –
szórakozott személy
ša|pka (~bga, ~pkaa, ~pkaa) III fn
– sapka
širi|sä (~zemä, ~zeb, ~zi) VIII i –
1) csicsereg; csiripel; csivitel; 2)
csörgedezik
ši|ška (~žga, ~škaa, ~škaa) III fn –
rongy
škoulu (-, ~a, ~u) II fn – iskola
šlääp|pi (~i, ~piä, ~pii) II fn – kalap
šnur|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) V fn –
zsinór; zsineg; spárga; madzag
šnäkkäma|to (~o, ~toa, ~too) II fn
– vipera [Viperidae]
šnä|ki (~gi, ~kia, ~kii) II fn – csóka [Coleus monedula]
šolk|ka (~a, ~kaa, ~kaa) V fn – selyem
šooru (-, ~a, ~u) II mn – egyenes
šooruu hsz – egyenesen
špeili (-, ~a, ~i) II fn – tükör
štobõ ksz – hogyha; ~ tämä tulõiz
– hogyha ő eljönne
štšetina (-, ~a, ~a) III fn – serte;
sörte
šumi|sa (~zõma, ~zõb, ~si) VIII i –
zümmög
šup|uz (~puu, ~ussa, ~puusõ) XIII
fn – bojtorján; szamártövis [Arctium lappa]

taanõõ hsz – nemrég
taaz hsz – újra; újból; ismét
ta|ďďõ (~itõõ, ~ďďõtta, ~itõõsõ)
XIII fn – művészet
tagaa I hsz – hátra; vissza; visszafelé
tagaa II (gen) nu – mögé
ta|gata (~kanõmа, ~kanõb, ~kanii)
X i – hátrál; meghátrál
ta|gõta (~kaama, ~kaab, ~kaz) IX i
– kezeskedik; jótáll
tah|tua (~toma, ~ob, ~tozin / ~tõ +
part) III i – akar
taipõu|ta (~ma, ~b, ~z) VII i – 1)
hajol; lehajol; meghajol; 2) meghajlik [vmi előtt]; ~ta eez võimaa – meghajlik az erőszak előtt
taitšina (-, ~a, ~a) III fn – tészta
taiva|z (~a, ~ssa, ~asõ) XIII fn –
ég; égbolt
taivut|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti)
IV i – 1) hajlít; lehajlít; meghajlít; 2) ~taa õmasõ poolõõ – maga felé hajlik; 3) ragoz
takaa I hsz – hátulról; mögüle
takaa II (gen) nu – mögül
takana (gen) nu – mögött
takann (part) ej – mögött
takanna hsz – hátul; mögötte
takaz hsz – hátra; vissza; visszafelé
taki ksz – ennek ellenére; de mégis

takua

ta|kua (~koma, ~gob, ~kozin / ~kõ)
III i – 1) üt; ver; 2) kovácsol
takumõi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn
– hátsó; hátulsó
tall|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – bárány
tallik|kõin (~kõizõ, ~õissa, ~kõisõõ) XI fn – bárányka
talo (-, ~a, ~o) II fn – tanya; major
talo-poi|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) V fn
– parasztfiú
talo-poikanai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ)
XI fn – parasztlány
talv|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – tél
talvõll hsz – télen
tamm|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn –
tölgy; tölgyfa [Quercus]
tant|tsi (~si, ~tsiä, ~tsii) II fn –
tánc
tant|tsia (~tsima, ~sib, ~tsi) II fn –
táncol
ta|pa (~va, ~paa, ~paa) III fn – szokás
tapaami|n (~zõõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn
– találkozás; találkozó
tapah|tua (~tuma, ~ub, ~tuzin / ~tu)
II i – történik; megtörténik; megesik
tapau|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn
– eset; esemény
tap|paa (~pama, ~ab, ~põ) III i –
megöl; meggyilkol; agyonüt
tappami|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn
– gyilkosság
tappõlu (-, ~a, ~u) II fn – 1) harc;
csata; 2) verekedés
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terve

tap|õlla (~põõma, ~põõb, ~põli) VIII
i – 1) harcol; csatázik; 2) verekszik
tara (-, ~a, ~a) III fn – kert
tar|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) III mn –
óvatos; elővigyázatos
tarkaa hsz – óvatosan; elővigyázatosan
tarttu|a (~uma, ~ub, -) V i – kapaszkodik; belekapaszkodik; ~a
õlgõkõrtõõ – minden szalmaszálba belekapaszkodik
tarviz hsz – kell; mill on ~ – nekem kell
tarõ (~õ, ~tta, ~õsõ) XIII fn – gőzfürdő; fürdő [helyiség]
ta|võta (~paama, ~paab, ~paz) IX
i – találkozik
tedri (-, ~a, ~i) II fn – nyírfajd
[Lyrurus tetrix]
te|e (~e, ~et, ~hee) I fn – út
te|hä (~tšemä, ~eb, ~in / ~tši) VIII i
– csinál; tesz; cselekszik; készít;
megcsinál; elkészít; on ~htü –
kész; elkészült
te|ko (~go, ~koa, ~koo) II fn – cselekvés; cselekedet; tett
tere oomnikkoa! kl – jó reggelt!
tere päivää! kl – jó napot!
tere õhtagoa! kl – jó estét!
tere üüt! kl – jó éjszakát! jó éjt!
terve! I kl esz, tsz – üdvözöllek!
[tegező]; üdvözlöm! [magázó]
terve II (~e, ~ttä, ~ese) XIII mn –
1) egészséges; 2) ép

tervettä tuloa

tervettä tuloa! kl – Isten hozta!
terveü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn –
1) egészség; 2) épség
terä|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn –
acél
tihi (-, ~a, ~i) II fn – moszkitó
[Anopheles maculipennis]
tila (-, ~a, ~a) III fn – ágy; fekhely
tilavu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
térfogat; kiterjedés
tilgak|kõin (~kõizõ, ~õissa, ~kõisõõ) XI fn – cseppecske; csöppöcske
til|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) III fn –
csepp; csöpp
tilk|kua (~kuma, ~ub, ~kuzin / ~ku)
II i – csepeg; csöpög
tilkut|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV
i – cseppen; csöppen
tilk|õ (~kõõ, ~õtta, ~kõõsõ) XIII fn
– jégcsap
tintšimättä! kl – biztos! biztosan!
kétségkívül! kétségtelenül!
toľko msz – csupán; csak
toom|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – zelnicemeggy [Prunus padus]
toorõ (~õ, ~tta, ~õsõ) XIII mn –
friss; üde
tooss nm – amióta
toru|a (~ma, ~b, -) II i – szid; szidalmaz; szapul
torumi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn –
szidás; szidalmazás; szapulás
tot|tua (~tuma, ~ub, ~tu) II i – hozzászokik; megszokik
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tunnusõlla

trap|pu (~u, ~pua, ~puu) II fn –
létra; lajtorja
truba (-,~a, ~a) V fn – 1) cső; 2)
kémény; kürtő
tufli (-, ~a, ~i) II fn – félcipő [női]
tuha|d (~ttõmõ, ~tta, ~ttõmõõ) szn
– ezer
tuhattõmõ|z (~ttõma, ~tta, ~ttõmaa)
szn – ezredik
tuhgakup|pi (~i, ~pia, ~pii) II fn –
hamutartó
tuh|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) V fn –
hamu
tui|sku (~zgu, ~skua, ~skuu) II fn –
hóvihar; hóförgeteg; hófúvás
tuisku-tupuri (-, ~a, ~i) II fn –
csélcsap alak
tukõhtut|taa (~tama, ~ab, ~ti) IV i
– fojt; megfojt
tulavoonna hsz – jövőre; jövő évben
tul|i (~õ, ~ta, ~õõ) IX fn – tűz
tulik|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) VIII mn
– égő
tulipalo (-, ~a, ~o) II fn – tűzvész;
tűz
tu|lla (~õma, ~õb, ~li) VIII i – jön;
eljön; megjön; érkezik; elérkezik; megérkezik
tulo (-, ~a, ~o) II fn – termés
tunni (-, ~a, ~i) II fn – óra [időtartam]
tunni|d (~je, ~it, ~ise) II fn tsz –
óra [időmérő]
tunnus|õlla (~sõõma, ~sõõb, ~sõli)
VIII i – tapogat; megtapogat

tuntia

tun|tia (~tõma, ~nõb, ~nin / ~ti) IV
i – 1) tud [ismerete van]; 2) ismer
tuntõmat|oo (~toma, ~oot, ~tomaa)
XII mn – ismeretlen
tu|pa (~va, ~paa, ~paa) V fn – faházikó; kunyhó
turaa hsz – hiába; hasztalanul; feleslegesen
turu (-, ~a, ~u) II fn – kémény
turzot|tua (~tuma, ~ub, ~tu) II i –
dagad; megdagad; duzzad; megduzzad
tuskii hsz – alig; alig-alig
tuttava I (-, ~a, ~sõ) VIII fn – ismerős [személy]
tuttava II (-, ~a, ~sõ) VIII mn – ismerős; ismeretes
tutus|sua (~suma, ~ub, ~suzin / ~su)
II i – ismerkedik; megismerkedik
tutussut|taa (~tama, ~ab, ~ti) IV i
– megismertet
tuul|i (~õ, ~ta, ~õõ) IX fn – szél
tvorok|ka (~a, ~kaa, ~kaa) V fn –
túró
tõh|tia (~tima, ~ib, ~ti) II i – enged; megenged; engedélyez
tõi|n I (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
másik; más; ~zõll päivää – másnap
tõi|n II (~zõ, ~ssa, ~sõõ) szn – második
tõin-tõissa nm – egymást
Tõispä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse) VIII
fn – kedd
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tärisä

toispäänä hsz – kedden
Tõizar|tši (~gõ, ~kõa, ~kõõ) VII fn
– kedd
tõizargõna hsz – kedden
tõkku|a (~uma, ~ub, ~zin / -) V i –
esik; leesik; hull; lehull
tõl|ttšia (~ttšima, ~tšib, ~ttšizin /
~ttši) II i – fordít; lefordít [nyelvet]; ~ttšia vaďďass venäjäse –
vótról oroszra fordít
tõmpau|ta (~ma, ~b, ~z) VII i –
nyújtózik; nyúlik
tõ|si (~õ, ~tta, ~tõõ) IX fn – igazság
tõvõt|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV
i – kíván; óhajt
täh|etä (~täämä, ~tääb, ~täz) IX i
– céloz; megcéloz
täh|ti I (~e, ~tea, ~tee) VII fn –
csillag
täh|ti II (~e, ~tea, ~tee) VII fn –
jelölés; jel; panna ~ele – megjelöl
täi (-, ~t, ~hee) I fn – tetű [Phthiraptera]
täik|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
mn – tetves
tä|mä (~mä, ~tä, ~mäse) nm – ő
tänne hsz – ide
tänännüül hsz – múlt éjjel
tänävei|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn
– mai
tänävä hsz – ma
täri|sä (~zemä, ~zeb, ~zi) VIII i –
rezeg

tätšälein

tätšälei|n I (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn
– idevalósi; helybéli
tätšälei|n II (~ze, ~ssä, ~zee) XI
mn – itteni
tävvelli|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn
– telt; tele; teli
täzmälli|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn
– pontos
täzmällizessi hsz – pontosan
tääll hsz – itt
täält hsz – innen
tää|od (~toje, ~toit, ~toisõ) II fn tsz
– 1) ismeretek; 2) adatok
tää|to (~o, ~toa, ~too) II fn – tudás
tää|tää (~tämä, ~b, ~ďin / ~ti) IV i
– 1) tud [ismerete van]; 2) ismer
tä|üsi (~vve, ~üttä, ~ütee) IX mn –
teljes
täüsii hsz – teljesen; teljességgel
tühjet|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti) IV
i – ürít; kiürít
tühjä (-, ~ä, ~se) VIII mn – üres
tüni (-, ~ä, ~i) II mn – nyugodt
tünnüri (-, ~ä, ~i) II fn – hordó
tüttärik|kо (~о, ~kоа, ~kоо) II fn
– kislány; kisleány
tüttärik|kõin (~kõizõ, ~õissa, ~kõisõõ) XII fn – 1) kislányka; 2)
kislánya [vkinek]
tüt|tö (~ö, ~töä, ~töö) II fn – lány;
leány
tüt|är (~täre, ~ärtä, ~täree) IX fn
– lánya [vkinek]
tüvee (gen) nu – -hoz, -hez, -höz
tüven (gen) nu – -nál, -nél
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t'äti

tüveä (gen) nu – -tól, -től
tüv|i (~e, ~eä, ~ee) VII fn – 1) alap;
alap-zat; 2) szótő; tő [nyelvtan]
t|üü I (~ejje, ~eit, ~eise) nm tsz – ti
tü|ü II (~ü, ~üt, ~hee) I fn – munka; dolog [tevőleges]
tüün|i I (~e, ~tä, ~ee) IX fn –
szélcsend
tüün|i II (~e, ~tä, ~ee) IX mn –
csendes; nyugodt
tüünik|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn –
munkás; dolgozó
tüüniü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn –
csend; nyugalom
tüünnüt|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti)
IV i – 1) megnyugtat; 2) lecsendesít
tüün|tüa (~tümä, ~nüb, ~tüzin / ~tü)
II i – 1) megnyugszik; 2) elcsendesedik
tüünü (-, ~ä, ~ü) II fn – párna;
vánkos
tüüt|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti) IV
i – dolgozik; munkálkodik

T’
t’erppilli|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn
– türelmes
t’erppillizü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV
fn – türelem
t’erp|piä (~pimä, ~ib, ~pizin / ~pi)
II i – tűr; elvisel
t’ä|ti (~i, ~tiä, ~tii) II fn – nagynéni; néni
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tsaari

TS
tsaari (-, ~a, ~i) II fn – cár
tsaarik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
cárnő
tsap-tsarap! isz – volt-nincs!
tsukati (-, ~a, ~i) II fn – kandírozott gyümölcs

TŠ
tšedrpu|u (~u, ~ut, ~hõõ) I fn – cédrusfa [Cedrus]
tšedrälu|u (~u, ~ut, ~hõõ) I fn –
boka
tšeel|i (~e, ~tä, ~ee) IX fn – 1) nyelv
[ízlelőszerv]; 2) nyelv [jelrendszer]
tšeel|tää (~tämä, ~läb, ~lin / ~ti)
IV i – tilt; megtilt; on ~ettü – tilos; tiltott
tšeeltäü|tä (~mä, ~b, ~z) VII i –
elutasít; visszautasít
tšeeltäütümi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI
fn – elutasítás; visszautasítás
tšehit|tää (~tämä, ~äb, ~ti) IV i –
fejleszt; kifejleszt
tšehit|tüä (~tümä, ~üb, ~tü) II i –
fejlődik; kifejlődik
tšehitü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn
– fejlődés
tšehsi I (part) ej – 1) között; közt;
2) közepén

tšetšüd

tšeh|si II (~zi, ~siä, ~sii) II fn – 1)
közép; közepe; 2) középpont; 3)
központ
tšehzimei|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn
– 1) középső; 2) középponti; 3)
központi
tšehzinä hsz – egymás között; egymás közt
tšehzinää hsz – középen
tšellä (-, ~ä, ~se) VIII fn – 1) harang; 2) csengő
tšelläri (-, ~ä, ~i) II fn – pince
tše|n I (~ne, ~tä, ~nese) ksz – aki
tše|n II (~ne, ~tä, ~nese) nm – 1)
ki; 2) aki
tše|nle (~nele, ~täle, ~nesele) nm –
1) valaki; 2) senki
tšen tahooz nm – akárki; bárki
tšen|tšä (~nä, ~tšää, ~tšäse) VIII fn
– cipő [női]
tšepik|kõin (~kõizõ, ~õissa, ~kõisõõ) XII fn – pálca; vessző; rőzse
tšep|pi (~i, ~piä, ~pii) II fn – bot;
pálca
tšeptšik|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) VIII
fn – főkötő
tšerdak|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) VIII
fn – padlás
tšerä (-, ~ä, ~se) VIII fn – 1) él [vágó]; 2) penge
tšes|sää (~sämä, ~äb, ~si) IV i –
folytatódik; továbbtart
tšetšü|d (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn –
bölcső

tševäd

tševä|d (~ä, ~ttä, ~ äse) XIV fn –
tavasz
tševü|d (~ü, ~ttä, ~üse) XIV mn –
könnyű
tševüssi hsz – könnyen; könnyedén
tšezzee (gen) nu – -asban, -esben
[valahányasban jelentések kifejezésére]; kahõ ~ – kettesben;
kõlmõ ~ – hármasban
-tši ksz – is; szintén; kõik on~ ! –
kész is!
tšihla (-, ~а, ~а) III fn – eljegyzés
tšihlolli|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn –
menyasszony; mátka
tšihu (-, ~a, ~u) II fn – tumultus; tolongás
tšihut|taa (~tama, ~ab, ~ti) IV i –
megfőz; főz
tšihva (-, ~а, ~а) III mn – forró
tšihvaltaa hsz – forrón
tšii hsz – zárva; uhsi on ~ – az ajtó
zárva van; panna uhzõ ~ – bezár
tšiinni (elat) nu – fogva [tartva];
võttaa tšäess ~ – kézen fogva vezet
tšiinnos|saa (~sama, ~ab, ~si) IV i
– érdekel
tšiinnos|sua (~suma, ~ub, ~suzin /
~su) II i – érdeklődik
tšiinnossu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ)
X fn – érdeklődés
tšiire I (~e, ~ttä, ~ese) XIII fn – 1)
gyorsaság; 2) sürgősség
tšiire II (~e, ~ttä, ~ese) XIII mn –
1) gyors; 2) sietős
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tširiä

tšiireelli|n (~ze, ~ssä, ~see) XI mn
– sürgős
tšiireessi I hsz – 1) gyorsan; 2) sürgősen
tšiireessi! II isz – gyorsabban!
tšiireh|tiä (~timä, ~ib, ~ti) II i –
siet
tšiisaa hsz – versengve
tšil|ttši (~tši, ~ttšiä, ~ttšii) II fn –
szöcske [Caelifera]
tšimolai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn
– méh [Apoidea]
tšina (-, ~a, ~a) III fn – vita; vitázás; vitatkozás
tšin|naz (~taa, ~nassa, ~taasõ) XIII
fn – kesztyű
tšin|õta (~aama, ~aab, ~az) IX i –
vitázik; vitatkozik
tšinõ|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn –
hótorlasz
tšiparis|si (~i, ~sia, ~sii) II fn –
ciprusfa [Cupressaceae]
tšiperä (-, ~ä, ~se) VIII mn – görbe; hajlott
tšipiä (-, ~t, ~se) VI mn – fájó; fájós; fájdalmas; kurkku on ~ –
fáj a torok; õlla ~nä – fáj
tšipiü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn –
fájás; fájdalom
tšip|po (~o, ~poa, ~poo) II fn –
korsó; kancsó
tši|pu (~vu, ~рua, ~puu) II fn – fájás; fájdalom
tširiä (-, ~t, ~se) VI mn – 1) feszes;
2) szoros; 3) szigorú

tširja

tširja (-, ~a, ~a) III fn – 1) levél
[írott]; 2) könyv
tširjai (~mõ, ~t, ~mõõ) XII fn – betű
tširjalli|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn
– 1) írott; írásbeli; 2) irodalmi
tširjallizu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn
– írás; írásbeliség
tširjannu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn
– irodalom
tširjava (-, ~a, ~sõ) VIII mn – tarka
tširjot|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV
i – ír; leír; megír
tširk|ka (~a, ~kaa, ~kasõ) VIII fn
– tücsök [Gryllidae]
tširk|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
templom
tširp|pu (~vu, ~pua, ~puu) II fn –
bolha [Siphonaptera]
tšir|re (~tee, ~rettä, ~teese) XIII fn
– északkelet
tširve|z (~e, ~ssä, ~ese) XIII fn –
fejsze; balta; szekerce
tši|skua (~skoma, ~zgob, ~skozin /
~skõ) III i – 1) leszakít; letép; 2)
kitép; kihúz
tšiuru (-, ~a, ~u) II fn – pacsirta
[Alaudidae]
tši|uto (~vvo, ~utoa, ~utoo) II fn –
rost
tšiut|to (~o, ~toa, ~too) II fn – ing
tšiu|za (~za, ~saa, ~saa) III fn –
kín; gyötrelem
tšiu|zõta (~saama, ~saab, ~saz) IX
i – kínoz; gyötör
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tšäzii

tšiv|i (~e, ~eä, ~ee) VII fn – kő
tšivik|kõin (~kõizõ, ~õissa, ~kõisõõ) XI fn – kövecske; kavics
tšivvok|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
mn – rostos
tšuuditt|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI i
– látszik; tűnik; rémlik; minuss
~aab – nekem úgy látszik / tűnik / rémlik
tšäess (gen) nu – kezéből; kezétől
tšäez (gen) nu – kezén; kezében
tšä|htšiä (~htšemä, ~zzeb, ~zzin /
~htši) IV i – megparancsol; elrendel
tšä|htšü (~zzü, ~htšüä, ~htšüü) II fn
– parancs; rendelet
tšä|ko (~go, ~koa, ~koo) II fn –
kakukk [Cuculus canorus]
tšälü (-, ~ä, ~ü) II fn – 1) meny; 2)
sógornő [a feleség nőtestvére]
tšämme|e (~ne, ~ntä, ~nee) XII fn
– tenyér
tšämmäle (~e, ~ttä, ~ese) XIII fn –
kézfej
tšä|si (~e, ~ttä, ~tee) IX fn – kéz
tšätee (gen) nu – kezébe; kezéhez
tšätšü|d (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn –
bölcső
tšävve|llä (~emä, ~eb, ~li) VIII i –
sétál
tšä|vvä I (~ümää, ~üb, ~üzin / ~üz)
I i – megy; jár; elmegy
tšä|vvä II (~ümää, ~üb, ~üzin / ~üz)
I i – legeltet; ~vvä karjaz – marhát legeltet
tšäzii hsz – kézzel

tšääntüä

tšään|tüä (~tümä, ~nüb, ~tüzin / ~tü)
II i – 1) fordul; megfordul; 2)
hozzáfordul
tšääp|pä (~ä, ~pää, ~päse) VIII fn
– kurgán
tšäümälä (-, ~ä, ~se) VIII fn – árnyékszék
tšäüt|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti +
part) IV i – 1) használ; felhasznál; 2) kihasznál
tšöhi|ä (~mä, ~b, ~i) II i – köhög
tšöhä (-, ~ä, ~se) VIII fn – köhögés
tšülless (gen) nu – -tól, -től
tšüllez (gen) nu – nál, -nél
tšülläi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn –
1) jóllakott; 2) jóltáplált
tšülmä I (-, ~ä, ~se) VIII fn – hideg
tšülmä II (-, ~ä, ~se) VIII mn – hideg
tšülmä|tä (~nemä, ~neb, ~ni) X i –
fagy
tšül|piä (~pemä, ~veb, ~vin / ~pi) IV
i – mosakodik
tšültšee (gen) nu – -hoz, -hez, -höz
tšül|tši (~le, ~tšeä, ~tšee) VII fn –
1) oldal [rész]; ~tši ~le vassaa –
vállvetve; 2) oldal; lap [kiadványé]
tšültšilu|u (~u, ~ut, ~hõõ) I fn –
borda
tšülvet|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti)
IV i – 1) mos; kimos; 2) mosdat;
megmosdat
tšülv|ää (~ämä, ~äb, ~in / ~i) IV i
– 1) vet; elvet; 2) hint; szór; elhint; elszór
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tšüüsi

tšülvö (~ö, ~ttä, ~ösö) XIII fn – vetés
tšülä (-, ~ä, ~se) VIII fn – falu; község
tšümme|e (~ne, ~ntä, ~nee) szn –
tíz [önmagában és jelzőként]
tšümmen|ed (~ije, ~iit, ~iise) szn –
tíz [nem jelzői szerepű mondatrészként]
tšümmenä|z (~ttoma, ~ttä, ~ttomaa)
szn – tizedik
tšünnär (~e, ~tä, ~ee) IX fn – könyök
tšünnü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn
– küszöb
tšüntäjä (-, ~ä, ~se) VIII fn – szántóvető; földműves
tšün|tää (~tämä, ~näb, ~nin / ~ti)
IV i – szánt; felszánt
tšünä (-, ~ä, ~se) VIII fn – 1) toll
[madáré]; 2) toll [íróeszköz]
tšüpäri (-, ~a, ~i) II fn – sapka
tšüs|ellä (~seemä, ~seeb, ~seli) VIII
i – kérdezősködik; kikérdez
tšüsümü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn
– 1) kérdés; 2) kérés
tšü|süä (~sümä, ~züb, ~süzin / ~sü
+ part) II i – 1) kérdez; megkérdez; 2) kér
tšüzün! kl – kérem!
tšüzüt|ellä (~teemä, ~teeb, ~teli)
VIII i – kérdezget; kérdezősködik
tšüünteliä (-, ~t, ~se) VI fn – gyertya
tšü|üsi (~vve, ~üttä, ~ütee) IX fn –
1) köröm; 2) karom
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ugurittsa

U
ugurit|tsa (~sa, ~tsaa, ~tsaa) VIII
fn – uborka [Cucumis sativus]
uh|gõta (~kaama, ~kaab, ~kaz) IX i
– fenyeget; megfenyeget
uh|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) V fn – fenyegetés
u|hsi (~hzõ, ~ssa, ~hsõõ) IX fn –
ajtó
uju|a (~ma, ~b, -) II i – úszik
ujõ|lla (~õma, ~õb, ~li) VIII i – úszkál
uk|ka (~a, ~kaa, ~kaa) V fn – veszteség
uk|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – apóka
uk|kua (~kuma, ~ub, ~kuzin / ~ku)
II i – elveszik
uk|kõn (~kõzõ, ~õssa, ~kõsõõ) XI
fn – mennydörgés
ukkõnilma (-, ~a, ~a) III fn – zivatar
uk|õta (~kaama, ~kaab, ~kaz) IX i
– elveszt
umaltu|a (~uma, ~ub, -) V i – berúg [lerészegedik]
un|i (~õ, ~ta, ~õõ) IX fn – alvás;
álom
unilin|tu (~nu, ~tua, ~tuu) II fn –
lepke; pillangó [Lepidoptera]
unõht|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI i –
felejt; elfelejt; elfeledkezik
unõt|oo (~toma, ~oot, ~tomaa) XII
mn – álmatlan

vad'd’akko

upot|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV
i – lemerít; elsüllyeszt
up|uta (~puama, ~puab, ~puz) IX i
– lemerül; elsüllyed
ur|pa (~va, ~paa, ~paa) V fn – fűz;
fűzfa [Salix]
u|sko (~zgo, ~skoa, ~skoo) II fn –
1) hit; 2) vallás
u|skua (~skoma, ~zgob, ~skozin /
~skõ) III i – hisz; elhisz
u|skõin (~skõizõ, ~zgõissa, ~skõisõõ) XI mn – hívő
u|tu (~u, ~tua, ~tuu) II fn – köd
uulit|tsa (~sa, ~tsaa, ~tsase) VIII fn
– utca
uzõi hsz – gyakran; gyakorta

V
vaa hsz – csupán; csak
vaahtõra (-, ~a, ~a) III fn – juhar;
juharfa; jávorfa [Acer]
vaataht|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI i
– pillant; rápillant
vaat|taa (~tama, ~ab, ~õn / ~tõ) III i
– néz; megnéz; tekint; megtekint
vaat|õlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli) VIII
i – figyel; megfigyel
vaďďa I (-, ~a, ~a) III fn – vót
[nyelv; nép]; pajattaa ~ssi – beszél vótul
vaďďa II rtlan mn – vót
vaďďak|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn
– vót nő

vad’d’alain

vaďďalai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn
– vót ember
va|ďďõta (~ikõnõma, ~ikõnõb,
~ikõ-ni) X i – elhallgat; elnémul
vah|tia (~tima, ~ib, ~tizin / ~ti) II i
– 1) őriz; megőriz; 2) véd; megvéd; óv; megóv
vahtija (-, ~a, ~sõ) VIII fn – őr
vah|õlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli) VIII i
– váltakozik; cserélődik
vai I ksz – ha
vai? II msz – vajon? -e?
vaikka ksz – még ha
vaik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – 1)
gyanta; 2) kátrány; szurok
vaiti hsz – némán; csendben; õlla
~ – hallgat; csendben van
vaiva (-, ~a, ~a) III fn – fájdalom;
fájás
vajaa i – kell
vajõlt|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI i –
cserél; elcserél; felcserél; kicserél
vajõltaami|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI
fn – 1) változtatás; 2) csere
vajõltu|a (~uma, ~ub, ~zin / -) V i
– változik; megváltozik
vajõltuumi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI
fn – változás; megváltozás
vakaumu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X
fn – meggyőződés; bizonyosság
vakuut|taa (~tama, ~ab, ~ti) IV i –
meggyőz; rábeszél
vakuuttami|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI
fn – meggyőzés; rábeszélés
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vapauz

vakuut|tua (~tuma, ~ub, ~tu + part)
II i – meggyőződik; megbizonyosodik
val|aa (~ama, ~ab, ~õn / ~õ) III i –
önt; tölt; megtölt
valais|sa (~sõma, ~õb, ~in / ~si) VIII
i – világít; megvilágít
valaisu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn
– 1) világítás; megvilágítás; 2) világosság
valgõtik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn
– virradat; pitymallat
valit|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV i
– panaszkodik
valitu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn
– panasz; panaszkodás
valkõa (-, ~t, ~sõ) VI mn – fehér
valmis|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si)
IV i – 1) felkészít; 2) előkészít
valmis|sua (~suma, ~ub, ~su) II i –
készül; felkészül; készülődik
valo I (-, ~a, ~o) II fn – fény; világosság
valo II (-, ~a, ~o) II fn – trágya;
ganéj
vam|pu (~vu, ~pua, ~puu) II fn –
maréna [Coregonus]
vana (-, ~a, ~a) III mn – öreg
vanu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
öregség
vanõ|ta (~nõma, ~nõb, ~ni) X i –
öregszik; megöregedik
vapaa (-, ~t, ~sõ) VI mn – szabad
vapau|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
szabadság

varai

varai hsz – korán; ~ oomnikõz –
korán reggel
varai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
korai
vargas|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si)
IV i – lop; ellop
var|gaz (~kaa, ~gassa, ~kaasõ) XIII
fn – tolvaj
varjõ|lla (~õma, ~õb, ~li) VIII i –
óv; véd; őriz; megóv; megvéd;
megőriz
varkau|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
lopás
varma (-, ~a, ~a) III mn – biztos
varmassi hsz – biztosan
varmu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
1) biztonság; 2) magabiztosság
varruk|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
fn – ruhaujj
varsa (-, ~a, ~a) III fn – csikó
vart (part) nu – -nak, -nek; részére;
számára
var|vaz (~paa, ~vassa, ~paasõ) XIII
fn – lábujj
varõ|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn –
varjú [Corvus]
vasara (-, ~a, ~a) III fn – kalapács
vas|sa (~a, ~saa, ~saa) III fn – has
vassaa I (part) ej – szembe
vassaa II hsz – 1) szemben; szemközt; 2) ellene
vassaa III (allat) nu – elébe
vassaa IV (gen) nu – felé; neki
vassalauk|ku (~u, ~kua, ~kuu) II fn
– gyomor
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Venäjä

vassau|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn
– válasz; felelet
vassumõi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn
– legutóbbi
vassus|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si)
IV i – ellenáll; ellenszegül
vassusu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn
– ellenállás; ellenszegülés
vas|sõn (~sõzõ, ~õssa, ~sõsõõ) XI
mn – új
vas|õta (~saama, ~saab, ~saz) IX i
– válaszol; felel
vazik|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn –
borjú
veel hsz – még
veeret|ellä (~teemä, ~teeb, ~teli) VIII
i – gurít; görget
veeret|tää (~tämä, ~äb, ~ti) IV i –
legurít; elgurít
veitšiä (-, ~t, ~se) VI mn – vidám;
~ jutto – vidám történet
vell|i (~e, ~eä, ~ee) VII fn – báty; fivér
venajak|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn
– orosz nő
venak|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
orosz nő
venut|taa (~tama, ~ab, ~ti) IV i –
húz; von; ~taa tšäe – kezet nyújt
venäi rtlan mn – orosz
venäjä I (-, ~ä, ~se) VIII fn – orosz
[nép; nyelv]
Venäjä II (-, ~ä, ~se) VIII fn –
Oroszország; ~ Federaattsija –
Oroszországi Föderáció

venäjäläin

venäjäläi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn
– orosz ember
venäläi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn –
orosz ember
verek|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
mn – vérbő
ver|i (~e, ~tä, ~ee) IX fn – vér
veri|n (~ze, ~ssa, ~zee) XI mn –
véres
veräj|äd (~ije, ~it, ~ ise) VIII fn –
kapu
ve|si (~e, ~ttä, ~tee) IX fn – víz
vetäht|ää (~äämä, ~ääb, ~ii) VI i –
hurcol; cipel; vonszol
ve|tää I (~tämä, ~äb, ~ďin / ~ti) IV
i – húz; von
ve|tää II (~tämä, ~äb, ~ďin / ~ti +
adess) IV i – szerencséje van
vi|ďďed (~isije, ~isiit, ~isiise) szn
– öt [nem jelzői szerepű mondatrészként]
viďďe|z (~ttoma, ~ttä, ~ttomaa) szn
– ötödik
Viďďezpä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse)
VIII fn – péntek
viďďezpäänä hsz – pénteken
v|iďďä (~eemä, ~eeb, ~ei) I i – 1)
elhoz; elvisz; elhord; 2) odahoz;
odavisz; odahord
vihma (-, ~a, ~a) III fn – eső; saab
~a – esik az eső
vihmalin|tu (~nu, ~tua, ~tuu) II fn
– sárgarigó [Oriolus oriolus]
viikat|õ (~tõõ, ~õtta, ~tõõsõ) XIII fn
– kasza; niittää ~tõõka – rétet kaszál

56

virakko

viimei|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn –
utolsó; végső
viimeizessi hsz – legvégül; végül;
végezetül
vii|püä I (~pümä, ~vüb, ~püzin /
~pü) II i – 1) tartózkodik [vhol];
van [vhol]; 2) marad [vhol]
viipü|ä II (~ümä, ~üb, ~zin / -) V i
– késlekedik; tétovázik
vi|isi (~ďďe, ~ittä, ~itee) szn – öt
[önmagában]
viivüt|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti) IV
i – halogat; késleltet
vi|iz (~ďďe, ~ittä, ~itee) szn – öt
[jelzőként]
viiz||tšümmentä (viďďe tšümmene,
viittä tšümmentä, viitee tšümmenee) szn – ötven
viiztšümmenä|z (~ttoma, ~ttä, ~ttomaa) szn – ötvenedik
viiztõššõmõ|t (~õ, ~t, ~õ) szn – tizenöt
viiztõššõmõ|z (~ttõma, ~tta, ~ttõmaa)
szn – tizenötödik
villa (-, ~a, ~a) III fn – gyapjú
villai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
gyapjú-; gyapjúból készült
vim|pa (~a, ~paa, ~paa) V fn – szilvaorrú keszeg [Vimba vimba]
vingaht|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI i
– fütyül; sípol
vin|kua (~kuma, ~gub, ~kuzin / ~ku)
II i – fütyül; sípol
virak|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
észt nő

viro

viro I (-, ~a, ~o) II fn – észt [nyelv;
nép]
viro II rtlan mn – észt
virolai|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn –
észt ember
vir|si (~zi, ~sia, ~sii) II fn – vers
vi|skua (~skoma, ~zgob, ~skozin /
~skõ) III i – dob; hajít; vet
vizgaht|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI i
– eldob; elhajít; kidob; kihajít
vi|zgõta (~skaama, ~skaab, ~skaz)
IX i – ledob; lehajít; levet
vi|õõ (~tõmõ, ~õõt, ~tõmõõ) XII fn
– lentiloló [eszköz]
vooho (-, ~a, ~o) II fn – kecske [Caprinae]
v|oosi (~uvvõ, ~ootta, ~ootõõ / ~oonna) IX fn – év; esztendő; muuttua ~oosi-~uvvõlt – évről évre
változik
voosisa|ta (~a, ~taa, ~tasõ) VIII fn
– évszázad; század [kor]
voosituha|d (~ttõmõ, ~tta, ~ttõmõõ)
szn – évezred; ezred [kor]
voossi (gen) nu – következtében;
miatt
vot hsz – íme
v|uvvõ (~ootõõ, ~uvvõtta, ~ootõõsõ) XIII fn – ágy; fekhely
võdna (-, ~a, ~a) V fn – bárány
võ|ďďa (~ima, ~ib, ~izin, ~iz) I i –
tud; képes vmire; -hat, -het
võ|ďďõlla (~itõõma, ~itõõb, ~itõli)
VIII i – ken; beken; megken; mázzal bevon
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võtto

võ|ďďõõ (~itõmõ, ~ďďõõt, ~itõmõõ)
XII fn – kenőcs; máz
või (-, ~t, ~hõõ) I fn – vaj
võimak|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
mn – 1) erős; 2) nagyerejű; erőteljes
võimu (-, ~a, ~u) II fn – 1) erő; 2)
hatalom
võit|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV i
– legyőz; győz
võit|to (~o, ~toa, ~too) II fn – győzelem; diadal
võitõlu (-, ~a, ~u) II fn – kenés; megkenés
võrk|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn – háló; halászháló
võro (-, ~a, ~o) II fn – adó [állami
bevétel]
võr|rõlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli) VIII
i – összehasonlít; összevet; egybevet
võr|rõta (~taama, ~taab, ~taz) IX i
– összehasonlít; összevet; egybevet
võrtõlu (-, ~a, ~u) II fn – hasonlóság
võrtõõmi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn
– összehasonlítás
võšõ|fka (~vga, ~fkaa, ~fkaa) III fn
– hímzés
võt|ii (~timõ, ~iit, ~timõõ) XII fn –
kulcs
võt|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV i
– bevesz [pénzügy]
võt|to (~o, ~toa, ~too) II fn – bevétel [pénzügy]

võtõ

võt|õ (~tõõ, ~õtta, ~tõõsõ) XIII fn
– fogás [módszer]; fortély
võõra|z I (~a, ~ssa, ~asõ) XIII fn –
vendég; látogató
võõra|z II (~a, ~ssa, ~asõ) XIII mn
– idegen
vähäi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XIII mn –
kisszámú; jelentéktelen
vähänaikaa hsz – szempillantás alatt
vähät|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti) IV i
– kisebbít; csökkent; lecsökkent
vähe|tä (~nemä, ~neb, ~ni) X i –
kisebbedik; csökken; lecsökken
vähää rtlan szn – kevés; csekély
vä|itšiä (~itšemä, ~ďďeb, ~ďďin /
~itši) IV i – 1) nevez; megnevez;
nevén szólít; 2) rákiált; rászól
väitšäht|ää I (~äämä, ~ääb, ~ii) V
i – csillog
väitšäht|ää II (~äämä, ~ääb, ~ii)
V i – átsuhan
väi|ttšüä (~ttšümä, ~tšüb, ~ttšü) II
i – 1) fénylik; ragyog; 2) villog;
pislákol; 3) felcsillan
väit|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti) IV i
– visz; elvisz; szállít; elszállít
välii (gen) nu – közé
väliss I hsz – 1) néha; olykor; 2)
időről-időre
väliss II (gen) nu – közül
väliz (gen) nu – között; közt
väľľäss hsz – kívülről; kintről
väľľäz hsz – kívül; kint; kinn
väľľää hsz – 1) kívülre; kintre; kifelé; 2) el
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zvieri

väri|sä (~zemä, ~zeb, ~zi) VIII i –
remeg; reszket
vär|po (~vo, ~poa, ~poo) II fn –
veréb [Passer]
vä|süä (~sümä, ~züb, ~süzin / ~sü)
II i – elfárad; kifárad
vä|tši (~e, ~tšeä, ~tšee) VII fn – nép
vävü (-, ~ä, ~ü) II fn – vő; vej
väänik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
1) fúró; furdancs; 2) dugóhúzó
vääntü|ä (~ümä, ~üb, ~zin / -) V i
– 1) pörög; forog; 2) csavarodik;
tekeredik
vään|tää (~tämä, ~näb, ~nin / ~ti)
IV i – 1) sodor; pödör; 2) pörget;
forgat; 3) csavar; teker; 4) kicsavar; kifacsar
vö|ö (~ö, ~öt, ~hee) I fn – öv; ~ötä
panna – felövez
vööt|ii (~time, ~iit, ~timee) XII fn –
rúdtartó szíj [lószerszám]
vööt|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti) IV
i – övez; körül vesz

Z
zemľänka (-, ~a, ~sõ) VIII fn – földkunyhó
zeniiti (-, ~ä, ~i) II fn – zenit; delelőpont
zoopar|kõ (~gõ, ~kõa, ~kõõ) II fn
– állat-kert
zvieri (-, ~ä, ~i) II fn – vadállat;
vad
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žanri

Ž
žanr|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – 1)
műfaj; 2) modor; stílus
ženiha (-, ~a, ~sõ) VIII fn – vőlegény
žesti (-, ~ä, ~i) II fn – taglejtés;
gesztikuláció
žiivato (-, ~a, ~o) II fn – 1) állat;
2) háziállat
žurnaalõ (-, ~a, ~õ) II fn – újság
žääli I (-, ~ä, ~i) II fn – sajnálat;
részvét
žääli II hsz – sajnos

Õ
õďďis|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si)
IV i – 1) kiegyenesít; kisimít; 2)
kinyújt; ~saa jäseniä – kinyújtja
a tagjait
õ|ďďõta I (~ikõama, ~ikõab, ~ikõzi) IX i – 1) kiegyenesedik; kisimul; 2) kinyúlik
õ|ďďõta II (~ikõnõma, ~ikõnõb, ~ikõnii) X i – 1) kiegyenesedik; kisimul; 2) kinyúlik
õhii hsz – mellette; közelében
õhima (-, ~a, ~a) II fn – halánték
õh|sa (~za, ~saa, ~saa) V fn – gally;
ág; faág
õhtago (-, ~a, ~o) II fn – este; est
õhtagoi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn –
vacsora

õlka üvä

õhtagoitt|aa (~aama, ~aab, ~ii) VI
i – vacsorázik
õhtagona hsz – este
õhu|d (~u, ~tta, ~usõ) XIV mn – vékony
õhu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn – vékonyság
õhzik|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
mn – 1) ágas-bogas; 2) göcsörtös; csomós; bütykös
õh|zõta (~sõnõma, ~sõnõb, ~sõni) X
i – 1) hány; okádik; 2) émelyeg
õikõa (-, ~t, ~sõ) VI mn – 1) jobb
[irány]; 2) igaz; 3) igazságos
õikõau|sko (~zgo, ~skoa, ~skoo) II
fn – igazhitűség; pravoszlávia;
szláv ortodoxia
õikõau|skõin (~skõizõ, ~zgõissa,
~skõisõõ) XI mn – pravoszláv;
szláv ortodox hitű
õikõu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
1) jog; 2) igazság
õikõõ hsz – 1) teljesen; egészen; 2)
szerfölött; 3) szabályosan; helyesen
õikõõlli|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn
– 1) szabályos; szabályszerű; helyes; 2) igazságos; 3) igaz
õja (-, ~a, ~a) V fn – patak
õlgõkõr|si (~rõ, ~tta, ~tõõ) IX fn –
szalmaszál
õl|ka (~ga, ~kaa, ~kaa) III fn –
váll
õlka üvä! kl – legyen szíves! legyen
oly jó!

õlla

õlla (õõma, õõn / on, õli) i – 1) van;
volt; 2) összetett igeszerkezetek
időbeli segédigéje
õl|tši (~gõ, ~kõa, ~kõõ) VII fn – szalma
õl|tšin (~tšizõ, ~lissa, ~tšisõõ) XII mn
– szalma-; szalmából készült
õlu|d (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn – sör
õlõn|to (~no, ~toa, ~too) II fn – élőlény
õlõt|taа (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV i
– feltételez; feltesz magában
õlõtu|z (~hsõ, ~ssa, ~hsõsõ) X fn –
feltevés; feltételezés; hipotézis
õlõtõttava (-, ~a, ~sõ) VIII mn –
feltehető; feltételezhető; hipotetikus
õma (-, ~a, ~sõ) V mn – megillető
õmaisu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
vagyon; javak
õmis|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si) IV
i – bír; birtokol
õmissaja (-, ~a, ~sõ) VIII fn – birtokos; tulajdonos; gazda
õmissajak|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn
– birtokosnő; tulajdonosnő; gazdasszony
õm|mõlla (~põõma, ~põõb, ~põli)
VIII i – varr; megvarr
õmpõlija (-, ~a, ~sõ) VIII fn – 1)
varrónő; 2) szabó
õmõhtu|a (~uma, ~ub, -) V i – megpenészedik
õnn|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – szerencse
õnnis|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si +
part) IV i – 1) szerencséje van;
2) sikerül
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õsa

õnnittõlu (-, ~a, ~u) II fn – szerencsekívánat; jókívánság
õnnit|õlla (~tõõma, ~tõõb, ~tõli) VIII
i – szerencsét kíván
õnnõa madgalõ! kl – szerencsés utat!
õnnõt|oo (~toma, ~oot, ~tomaa) XIII
mn – szerencsétlen
õnnõva (-, ~а, ~sõ) VIII mn – szerencsés
õn|tši (~gõ, ~kõa, ~kõõ) VII fn –
horog
õn|tšia (~tšima, ~ďib, ~tšizin / ~tši)
II i – horgászik
õp|pia (~pima, ~ib, ~pizin / ~pi) II
i – tanul; megtanul
õppikappalõ (~õ, ~tta, ~õsõ) XIII
fn – óra [iskolai]
õppila|z (~a, ~ssa, ~asõ) XIII fn –
tanuló; diák
õpõa (-, ~t, ~sõ) VI fn – ezüst
õpõi|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI mn –
ezüst
õpõnkala (-, ~a, ~a) III fn – compó [Tinca tinca]
õpõt|taa (~tama, ~ab, ~in / ~ti) IV
i – tanít; megtanít; oktat
õpõttaja (-, ~a, ~sõ) VIII fn – tanító; tanár; oktató
õrava (-, ~a, ~sõ) VIII fn – mókus
[Sciurini]
õr|si (~rõ, ~tta, ~tõõ) IX fn – 1)
rúd; 2) tyúkülő [baromfilétra]
õ|sa (~za, ~saa, ~sasõ) VIII fn –
rész; törtrész; kahs viďďettä ~saa
– két ötöd rész

õskaamatoo

õskaamat|oo (~toma, ~oot, ~tomaa)
XII mn – tapasztalatlan; ügyetlen
õskaamattomu|z (~u, ~tta, ~usõ)
XIV fn – tapasztalatlanság; ügyetlenség
õskaami|n (~zõ, ~ssa, ~sõõ) XI fn –
tapasztalat; hozzáértés; ügyesség
õs|saa (~sama, ~ab, ~in / ~si) IV i
– vásárol; bevásárol; megvásárol;
vesz; megvesz
õssaja (-, ~a, ~sõ) VIII fn – vásárló; vevő [személy]
õs|sõ (~õ, ~sõa, ~sõõ) II fn – vásárlás; bevásárlás
õtsass (gen) nu – -ról, -ről [függőleges felületről]
õt|tsa (~sa, ~tsaa, ~tsasõ) VIII fn –
homlok
õttsaa I hsz – 1) egyfolytában; 2)
keresztül-kasul
õttsaa II (gen) nu – -ra, -re [függőleges felületre]
õttsaz (gen) nu – -on, -en, -ön [függőleges felületen]
õt|tsia (~tsima, ~sib, ~tsizin / ~tsi)
II i – keres; megkeres; kutat
õttsigo (-, ~a, ~o) II fn – keresés;
megkeresés; kutatás
õuna (-, ~a, ~a) V fn – alma [Malus]
õunapu|u (~u, ~ut, ~hõõ) I fn – almafa [Malus]
õ|uto (~vvo, ~utoa, ~utoo) II mn –
különös; furcsa
õutu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn – különösség; furcsaság
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ämmentää

õvv|i (~õ, ~õa, ~õõ) VII fn – udvar
õvvõll hsz – kívül
õvvõlt hsz – kívülről
õvvõlõ hsz – kívülre
õvõla (-, ~a, ~sõ) VIII mn – ügyes
õvõlu|z (~u, ~tta, ~usõ) XIV fn –
ügyesség
õz|a (~za, ~zaa, ~zaa) VIII fn –
zsurló [Equisetum arvense]
õzďõzik|ko (-, ~a, ~o) II fn – zsurlócserjés
õ|zgõta (~skaama, ~skaab, ~skaz) IX
i – ért [vmihez]; képes [vmire];
tud [tenni vmit]
õzra (-, ~a, ~a) V fn – árpa [Hordeum vulgare]
õzrik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
árpacipó
õõr|taa (~tama, ~rab, ~rin / ~ti) IV
i – dörzsöl; megdörzsöl
õõ üvä! kl – légy szíves! légy oly jó!

Ä
äďďä (-, ~ä, ~se) VIII fn – após
ägrämöi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn
– inkeri ember
älü (-, ~ä, ~ü) II fn – ész; értelem;
elme
älük|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
mn – eszes; értelmes; elmés; okos;
bölcs
ämmen|tää (~tämä, ~näb, ~ti) IV i
– megzavar; összezavar

ämmentüä

ämmen|tüä (~tümä, ~nüb, ~tü) II i
– megzavarodik; összezavarodik
ämmä (-, ~ä, ~se) VIII fn – anyós
ämärik|ko (~o, ~koa, ~koo) II fn –
szürkület; alkonyat
ämärä (-, ~ä, ~se) VIII mn – szürkületi; alkonyati
än|tä (~nä, ~tää, ~täse) VIII fn – farok
äpiä (-, ~t, ~se) VI fn – szégyen;
szégyenérzet
äpiämät|oo (~toma, ~oot, ~tomaa)
XII mn – szégyentelen
är|tšä (~jä, ~tšää, ~tšäse) VIII fn –
bika
ä|tšetä (~ttšäämä, ~ttšääb, ~ttšäz) IX
i – 1) latolgat; mérlegel; 2) találgat
ätšiä (-, ~t, ~se) VI mn – 1) gonosz;
rossz; rosszindulatú; 2) haragos
ä|tšällä (~ttšäämä, ~ttšääb, ~ttšäli)
VIII i – 1) mérges lesz; 2) megharagszik
ätšäüttü|ä (~ümä, ~üb, ~zin / -) V i
– megmérgesedik; 2) felbosszantja magát
ättšinäi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XII mn –
hirtelen; váratlan; meglepetésszerű
ättšippigaa hsz – egyszerre; hirtelen
ättšiää hsz – hirtelen; váratlanul;
meglepetésszerűen
ä|ttšä (~tšä, ~ttšää, ~ttšäse) VIII fn
– gonoszság; rosszaság
ä|vitä (~piämä, ~piäb, ~piz) IX i – szégyenkezik; szégyelli magát; minua
~piäb – szégyellem magamat
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örtšähtää

ä|äd (~ďďe, ~it, ~ise) I fn tsz – lakodalom; menyegző
äälettšü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn –
hangosság
äälee hsz – hangosan
äälek|az (~kaa, ~assa, ~kaasõ) XIII
mn – hangos
ääles|sää (~sämä, ~äb, ~in / ~si) IV
i – szavaz; rászavaz
ääl|etä (~äämä, ~ääb, ~äz) IX i –
kiejt [hangot]; kimond
ääl|i (~e, ~tä, ~ee) IX fn – hang;
õlla ~ez – fecseg; locsog; cseveg
ääläht|ää (~äämä, ~ääb, ~ii) VI i –
kiejt [hangot]; kimond
ääree (gen) nu – -hoz, -hez, -höz;
-ra, -re
ääress (gen) nu – -tól, -től; -ról; -ről
äär|etä (~äämä, ~ääb, ~äz) IX i –
vesződik; fáradozik
äärez (gen) nu – -nál, -nél; -on, -en,
-ön
äärinä (-, ~ä, ~se) VIII fn – 1) hiábavalóság; 2) vesződés; fáradozás

Ö
öp|isä (~pizemä, ~pizeb, ~pizin /
~pizi) VIII i – fecseg; locsog; cseveg
öri|sä (~zemä, ~zeb, ~zi) VIII i –
dünnyög; mormol
örtšäht|ää (~äämä, ~ääb, ~ii) VI i
– felébred; feléled
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örtšättää

örtšätt|ää (~äämä, ~ääb, ~ii) VI i
– felébred; feléled
öräht|ää (~äämä, ~ääb, ~ii) VI i –
dörmög; mormog
öröläi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XII fn –
darázs [Vespinae]
ötšittämi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI fn
– dadogás; hebegés
ötšit|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti) IV
i – dadog; hebeg

Ü
ü|ďďii (~itime, ~ďďiit, ~itimee) XII
fn – velő
ühessäm|ed (~ije, ~iit, ~iise) szn –
kilenc [nem jelzői szerepű mondatrészként]
ühessämä|z (~ttoma, ~ttä, ~ttomaa)
szn – kilencedik
ühes|ää (~säme, ~äät, ~sämee) szn –
kilenc [önmagában és jelzőként]
ühesää||tšümmentä (ühessäme tšümmene, ühesäät tšümmentä, ühessämee tšümmenee) szn – kilencven
ühesäätšümmenä|z (~ttoma, ~ttä,
~ttomaa) szn – kilencvenedik
ühesäätõššõmõ|t (~õ, ~t, ~õ) szn –
tizenkilenc
ühesäätõššõmõ|z (~ttõma, ~tta, ~ttõmaa) szn – tizenkilencedik
ühez I (com) ej – együtt
ühez II hsz – együtt; közösen

ülepäll

ühis|ellä (~seemä, ~seeb, ~seli) VIII
i – egyesít
ühisselmo (-, ~a, ~o) II fn – egyesítés
ühis|sää (~sämä, ~äb, ~in / ~si) IV
i – egyesít
ühissü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn
– 1) egyesülés; 2) egyesület
ühis|süä (~sümä, ~üb, ~süzin / ~sü)
II i – egyesül
üh|s (~e, ~tä, ~tee) szn – egy [jelzőként]
üh|si (~e, ~tä, ~tee) szn – egy [önmagában]
ühsinei|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn –
egyedüli; magányos
ühsineizü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn
– egye-düllét; magány
ühskõrt hsz – egyszer; egy ízben
ühstõššõmõ|t (~õ, ~t, ~õ) szn – tizenegy
ühstõššõmõ|z (~ttõma, ~tta, ~ttõmaa)
szn – tizenegyedik
ühtee hsz – egybe
ühtäläi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn –
egyenlő; egyforma; megegyező
ühä hsz – egyre; ~ pahõpii – egyre
rosszabb; ~ enäpii ja enäpii –
egyre nagyobb és nagyobb
üi|n (~ze, ~ssä, ~zee) XI mn – éji;
éjjeli; éjszakai; ~zell aigall – éjidőn
üleel hsz – fent
üleelt hsz – fentről
üleez hsz – fentre; fel
ülep|ii hsz kf – magasan; magasban
ülepäll hsz kf – feljebb; magasabban

ülepälle

ülepälle hsz kf – feljebb; magasabbra
üle|tä (~nemä, ~neb, ~ni) X i – emelkedik; megemelkedik; növekszik
üleüdnää hsz – 1) teljesen; egészen; 2) tökéletesen
üliškoulu (-, ~a, ~u) II fn – egyetem; főiskola
üliõppila|z (~a, ~ssa, ~asõ) XIII fn
– egyetemista; főiskolás
ül|le (~tšee, ~lettä, ~tšeese) XIII fn
– fóka [Pinnipedia]
ül|letä (~tšäämä, ~tšääb, ~tšäz) IX
i – otthagy; magára hagy
ümmär|kõin (~kõizõ, ~gõissa, ~kõisõõ) XI mn – kerek; kör alakú
ümmärt|ää (~äämä, ~ääb, ~ii) VI i –
1) ért; megért; felfog; 2) kitalál; rájön
ümperitse hsz – körbe
ümpär (part) ej – körül
ümpärikkua hsz – körben
ümpäri|so (~zo, ~soa, ~soo) II fn –
1) környék; 2) környezet
ümpärü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn
– 1) kerület [mértan]; körvonal;
2) terjedelem [síkbeli]
üni|sä (~zemä, ~zeb, ~zi) VII i – csipog
üp|etä (~päämä, ~pääb, ~päzi) IX
i – ugrik
üp|piä (~pimä, ~ib, ~pizin / ~pi) II
i – ugrik
üp|pü (~ü, ~püä, ~püü) II fn – ugrás
üpäh|ellä (~teemä, ~teeb, ~teli) VIII i
– ugrándozik; ugrál; szökdécsel
üpäht|ää (~äämä, ~ääb, ~ii) VI i –
leugrik; átugrik; felugrik
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üüzenä

ürit|tää (~tämä, ~äb, ~in / ~ti) IV i
– 1) próbál; megpróbál; megkísérel; 2) törekszik; igyekszik
üritü|z (~hse, ~ssä, ~hsese) X fn –
1) próba; kísérlet; 2) vállalkozás
üvii hsz – jól
üvii meelii! kl – szívesen!
ü|vve (~ütee, ~vvettä, ~üteese) XIII
fn – zúzmara; dér
üvä (-, ~ä, ~se) VIII mn – jó; tõvõtan kõik-kõa ~ä! – minden jót
kívánok!
üvässe|llä (~emä, ~eb, ~li) VIII i –
elbúcsúzik; búcsút vesz
üvässi (gen) nu – -nak, -nek; részére; számára
üvässii! kl – Isten veled! Isten veletek! Isten önnel! Isten önökkel!
jäämm(ä) ~! – viszontlátásra!
üvää aikaa! kl – minden jót! viszlát!
üvü|z (~ü, ~ttä, ~üse) XIV fn – jóság
ü|ü (~ü, ~üt, ~hee / ~üzenä) I fn –
éj; éjjel; éjszaka; ~ü kattõõ all –
az éjszaka / éj leple alatt
üünik|ka (~a, ~kaa, ~kaa) III fn –
albérlő; lakó
üüpä|ivä (~ivä, ~ivää, ~iväse / ~änä)
VIII fn – teljes nap
üütš|etä (~tšäämä, ~tšääb, ~tšäz) IX
i – csibészkedik; csirkefogóskodik
üüttšäri (-, ~ä, ~i) II fn – csibész;
csirkefogó; jómadár; gazfickó; kópé
ü|ütüä (~ütümä, ~vvüb, ~ütü) II i –
zúzmarásodik; deresedik
üüzenä hsz – éjjel; éjszaka; éjidőn

