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MAGYAR—CIGÁNY SZÓTÁR

abbahagy andodémiklász,
kimedikél
abbamarad kidácsilász
ablak bloko, ábláká,
fejásztrá
ablakos oábláké
ábrázat lésztrifácá
abroncs csérko
acél ápszin, kásztiri
ács ácso, tovérászlo
ad dél, odá, térél,
dinyomlész
adag etygrimádá
adagol ábridinyom
adakozik dápémilá
addig zsinákhor, zsinokon
adó potyinipé
adós duzsno,
kámél, kámágyi
adósság duzsnipé, unzsilipé,
kámipó, kámádohom
adottság phirész kámipo
ág kréngá, ágo
agancs singálo
ágas kréngászlyi
ágaskodik lundzsárélpész
agg phuro
aggály dárányom
agglegény etycsávo
biromnyáko
aggodalom brigá
ágy páto, vodro
agyag avércsik, csik
agyalágyult homproszton
ahány kicom
ahelyett ándékodá
ahogy szár
ahogyan szárkámélá
ahol káthár
ahonnan várékhátár
ahova zsál várékáj
ajak vust, ustá
ajándék dávipé, dibé
ajándékoz hudá várészo

ajtó udár, vudár, undár
akadály ákádingyom,
náfélkéré
akadályoz táriszlácsávél
akar dákévré,
várészo kámáv
akarat kámipén, téhudáv
akarattal szárokámél
akárhol fiékhátár
akárki fiékástár, fiékon
akármi fiészo
akármiből dzsángyál szekkon
akármikor fiékáná
akaszt umblávél, ákásztínyi
akasztófa mánusvári
aki kon, konkávél
akiért váskászké
akkor sem nisvásode
akol sztrungá
alacsony cinono, télál
aláír télárésztélészél
alakul kirgyilász
alamizsna pománá
alap dándérél
alaposan lácso
álarc szocsompomuj
alatt télál
alattomos májcinonohin
áldás gyogulodél
alig gyábié
alkalmatlan nákámáptézsáv
alkalom ávélután
alkonyat rátyihin
alkot akáná ápél tégogyáté,
vonákámél náfél
alkudozik kékárik tézsál
áll (fn.) éfálká, torgyol
áll (ige) ácsél
állandó májbutyivá
állás homándébutátyé
állít sztárél
állítólag mépátyáv
állomás gárá
alma phábáj

álmos

azonnal
árnyék ucsál,
usályin, árnyiká
árok hándáko,
péréu, pirivo
arra ádie, godijé
arról pálodé
ártatlan nákhirgyomészké kájcs
árul biknél, bikiny, dinyom
áruló bikingyom
lé mánusész
árva csoro
ás khándél, ásinyi
ásít lindrálihom
aszal sutyárél
aszály sutyipo
asszony zsuji
asztal káfidi,
mészeji, skámind
át dumo
átad dinyomlész phirdál,
phirdáldimász
átázik phirdál cirgyilász
átenged phirdál pomikljomlész
áthúz phirdálcirdász
átkos ármájászlo, átkozinyi
átkoz kusél
átlátszó phirgyáldicsol
átmegy pérgángyigász
átvisz phérdáligidéász
atyafiság párálipé
avar pájtrá
avas májsuklo, rincsédo,
ávásosonin
az a hír járja kodásunél
az kodá
azalatt kidéltélál, télálkodé
azaz kore
azelőtt ánglodé
azért se nisvászodé
azért vászkodé
ázik silimmángé
azon pékodá
azonkívül bikolákho
azonnal ákáná

álmos lindro, lindráló
álnok ácséllész
álom lindri, szuno,
lindrálohin
álszent ándopáto
alszik szovél
általában májbutivár,
pálodé
áltat nákámélté szovél,
szojárél
altató szoljárgyomlész
alul télálészté
alvás szovipé
amely szávo
amennyi kicom
amerre kári
amerről káthár
ami szozsánél
amiért vászodé
amikor káná
amilyen szosztro
amióta gyékind
ámít prosztongyász
angyal ángyálo
annak ellenére pékodé bázá,
váskodé
anya dáj, mámá
annyi kidehin
anyós szászuj
apa dád, tátá, lésztrodát
ápol ácsél pászlészlé
após szásztro
apránként lassanvohin
aprít csingérél
apró hurdész
aprófa hurdé kástá
aprópénz hurdélové
arany szomnákáj
aranyos szomnákuno
arat csingyom
arc csám, muj,
lésztrifácá
arckép lésztromuj
árnyalat télopáká
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azonos

bénít

azonos nyák, pékode
azóta gyákorá odijé
azután pálodé
azzal kolláhá
bab gráho
babona khirgyászmá várékon
babrál misilél, mátátinyi
bádog bágodo
bagoly vujo
baj buhájá, dos,
bájo, dárál
bajos dosálo, bájosonhin
bajusz csorá, musztácá
bal sztungo, balogon
balkezes hinbologon
hévászténgro
bálna báromácso
balra pesztungo,
pe bologon
balszerencse hilészbá
balta tovér
bámul dikhéldur, mucijél,
bámulinyi, szejdikhél
bánat brigá, brigogyi
bánatos brigászlo,
lésztronák nányi
banda butmánusá
bank lábánkáhá
bánt bontujél, bántinyi
banya phuri
barack bárácki
bárány bákriso
barát kollégá,
mál, pinzsárdo
barátkozik hommisto,
májlácso mánus
barátság lásokollégin,
málipén, téborátohiny
barátságos homlácso
szekkonkáhá
bárhogy szekkonkáj
bárhol szekkonkárig
bármi fiészo, szekkonszár
barna barnávon, kálo, méláno

bátor májbáro, tromáko
bead dinyom
beáll ándréácsiljom
beállít vh-va ácsáljom
beáztat ándrégyinyász
becsap ádrécsápindéllész
becsavar kirgyászlé
becsmérel mászlészké, nápátyáv
becsuk ándékirgyom
becsül pátyivél, tátyirdéllész
becsület pátyiválo, pátyivipén
becsületes csácso, misto
szikágyomlész, pátyiválo mánus
beesett ándrépéjász
befagy páhongyász
befed násválo
befejez gátáhin,
gátányi, gitungyász
befeketít ándrékájárél, kályárél
befolyás ándrézsál
befon kuvél
befűt ándréphábárdél
behajlik ándrébángyol
behatol ándrégijom
beismer ándréprindzsányi
bejár ándréphirél
bejelenti ándrépélélész
béka dzsámbá, zsámpá
bekapcsol ándré
béke pácsá, szmirno
beken ándrémáklélé, mákél
békesség ákáná nárusél
beköt phángljász
bél goj, porré
beleköt ándélészté phándél,
szephénéllészké
belemárt ándrégiljász
belenyugszik ándré prindzsángyi
belső ándrál
belsőleg ándruno
belül ándrál
béna bángo, láng
benéz ándrédikléász
bénít náfélhilo
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beolt

csavar

beolt mudárél, zsál
beperel násfálohin
bepiszkol méjovél
berbécs bákro
bérel kájsznákirdél
beretvál muntél, murél
beszámol kángátá
beszél rákérél, dumázinyi
beszélgetés szejdéldumá
beszerez ánélcsudél szekkon
betakar télépátyávél
beteg násfálo
betegség násvájipo
betesz ándrécsol
betörő tilhari
bevall ándréprindzsángyász
bevált ádrécsingyol
bezár pánglélész
bezsebel csorgyom
biblia gulodéldinyászlá
biceg bángo
bicska suri, bicské
bilincs szásztrá
bír birináv
birka bákri
birkózik usárél, birokozinyi
bíró biroj, csibálo, mujaló,
birovu
birtok bárvájipo, butphuá
bitófa unblágyi
bizalom ándélészté,
pátyipen, bizinyi
bízik pátyél, bizinyándé
bizony kidél
bizonyos kidéhász, kidéhin
biztat pucsléászlész
biztos biztoson
bocsánat jértunmá,
mángélpészté
boka phábájá
bolha pusum
bolond dinilo
bolondít dinyiszárélmán
bolondság dijipé

bonyolult várékon
bor mol
borda pásávro
borít sárávél, pátyárél
borotva kájrándolpé, murágyi
bors pipéri
borzasztó báributyi
bosszant rusél
bosszú náféli
bölcs májbárválo
bőr mortyi
bőrönd birindo
börtön ándéhingyi, tyémnyicá
bujdosik zsánándé limé
bunda posztin, bundá
búskomor széáltétyé
buta proszton
búza gyiv
büdös horo
bűn oprécsingárgász
bűnös binesohin
bűntelen nányinosálo,
nolányilosálo
büszke bájárdo
bűz khán, kándél, kidékéré
cékla cikjá
cél dárál
cérna tháv, cirná
cigány rom
cigányné romnyi
cipő cipové, popucsé
comb gér, pulpá
cukor cukro, gudlo,
dábárél, kurél
csábít dijárél, dinyiszárél,
prostongyászmá
csak numá
csal hohávél, csényini
csalás cséjingyász, hohájipén
csaló hovájo, csényingyászmá
csalódik hohávél
csalóka cséigyilész
csapás limigyászmá
csavar boldel, csávárinyi
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csavarog

dátum
csont kokálo
csoport butzséné,
hinjék vákduj
csorba hicsirpon
csorda etycsurdá bivojá
csordultig pirdohin
csorog csorginyi, pityál,
csepeginyi, kolinyi
csoszog csuszinyi
cső etycsive
csőd muszárgyászpész
csökken májfriminyi, májtélé
csökönyös párljom
csősz határpásztori
csúcs etypupo
csúf zsungálo
csúfnév zongálonáv
csúfol csufulingyász
csúnya csoréro,
rungálo, zsungálo
csupa dosztá
csupán bárjékhár, numá
csupasz vásodé
csupor kucsi
csúszik-mászik zsálphépu
csúszos csuszinyi
csutka kocsányo
csütörtök zsoviné
dac proszton
dagad sujol
dagály kidékámél
daganat sulipo
dagaszt furmuntel, dágásztinyi
dajka szogálová
dajkál szogálinyi
dal zsilje, giljábá, zili
dalol gijábél, kihivél,
gijábász, zilábál
dáma báricsáj
darab kotor
darabos kotorrá
darál irlingyászlész, irlinyi
dáridó mulátinén
dátum etyszámo

csavarog szekkonkári
csel ávrizsál
cselekszik nányol
csempe hurgyi
csend pácsá, csendo
csendben volékháténélcirdész
csengő csengetyive
csepp pityi
csereberél párhuvél pálél
cserél áruvél,
cserélinyi, párhuvél
cserép cserepi
csetlik-botlik májtépéré
csibész tilhari
csiga buvéro
csikk csikko
csikó khuro
csillag csérhén, csérkhán
csillagos cséro csérhényáncá
csillapít dukháipé
csinál kérél, kirgyász
csinos májbájárdo, sukár
csintalan náfél
csíp csipingyász
csipa cirdinyé
csipet csipingyászmá
csipkelődik náhitinyi
csipkés hihondo
csípős csipison
csíra nivendiko, ridecsiná
csiszol télécsiszolingyász
csizma csiszmá, tyirhá
csoda báricsudá
csodálatos hibutzsánglo,
tévoszáj
csodálkozik széjgindinyipész
csók csum, csumi, muj
csókol csumidélmán,
csumigyászmá
csókolózik csumigyászpész
csomag kalávo, csomágo
csomó csomovo
csónak csonáko
csonka csunkon
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de

éget
dolog ándébutyi, butyi
domb bár, dumbo
dorgál kosélmán
dorong botá
döcög numálasanzsál
dög murdál
döglött murdálo
dörmög rusélmá
dörzsöl morél, dörzsölinyi
drága drágonhinmángé,
kucs, lészkénkucs
drágaság kucsipo
drágul kucsájvél, kucsijász
drót szirmá, droto
dug gárugyom,
gárugyomlá
duzzog hinnáfél,
szenáfélkéré
dühös dinyilo,
hojariko, sudrohin
dűl bángyol
dülöng dilinyi
ebéd ebido, dilo
ébred zsángágyol, ustyiáz
ébredés zsángájipén
ébreszt zsángávél
ecet sut
ecetes sutálo
eddig zsinákáná
edény piri, vászi
édes gudlo, gulo
édesanya émámá
édesget édesít guglyárél
ég (fn.) cséro, nebo
ég (ige) phábol, thábél
egér kermuszo,
misa, soriko
égés phábáripo
egész zsinopré
egészen szászto
egészség szásztévészto,
szásztyipo
egészséges szásztérészto
éget phábáripo, thábárél

de vásode
dehogy nisvásode
dél csérhényá, mizméri,
pládno, dilo
délelőtt ánglodilo
délután pálodilo
dér brumá
derék (fn.) máskár
derék (mn.) hinbáro
dermesztő sil
derű sililészké
derül uszol
derűlátó bizinyi ándévárész
deszka décká,
pál, szkundurá
dézsmál csorgyász
diadal hiro
diadalmas báributyin
diák déáko, obárogyádzso
dicsekszik bájárdo
dicsér ásárél,
dicsirinyi, dikhél
dicsőség zorál pátyáv
dicstelen nikérélpész
didereg dárál
díj pocsin, potyin
diktál phénél
dinnye harbuszo, dudum
dió ákhor
dirib-darab májbutkotorá
dísz pányi
díszít sukárhin
disznó bálo
disznóság náfélkirgyom
divat hombájárdo
dob (fn.) dobá
dob (ige) csudinyom
dobál csidinyász pálészté,
csudingyomásztélészté
doboz kutujá
dohány duhányi
dohányzik duhánopél, pijél
dolgos butyálo
dolgozik kérélbutyi
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égnek áll a haja

elfogad
elázik májtélé
elbocsát vorton
elbódít dinyiszárél
elbolondít dilyárél, dinyiszárél
elbújik gárugyászpész
elbukik péjász
elcsal thávél, cséinyé
elcsap trádél, kergetinyi
elcserél ávréhin, párugyász
elcsúfít kimigyászmá
eldob csudéllész,
csudinyászlész, csudinyom
eldől mujáldél,
télépéábél, télépéljász
eldug gárugyászmángyán,
gárugyász, gárugyomlész
elég (h.sz.) dosztáhin
elég (ige) phábiljász
elegáns bájárdo
elegendő távél lél dosztá
eléggé dosztá
elégtelen hinobájárdo
eleje (vm-nek) ánglál
elejt pérávél
élelem hábén
élelmes csájollészté zsivél
elenged pomikéllész, pomikhél,
pomikléászmá, pomikljász
élénk dosztájutonyin, hinobutyálo
elér vm-t lészél tuvárészo,
lésztréászmá, zsivél
elérkezik hinvrémé
éles csinél, lészrozsiripo,
zorálohin
éles eszű bárigogyihinlész
éles fájdalom dukhálmán
élet dzsivipén, zsiripo, oileto
életképes hinoszásztévészto
eleven jutyonhán, zsivél
elfárad ávricsilingyász, cinyuváv
elfelejt biszterél, brisztél
elferdít dinyiszárgyászmá
elfog opréhugyász
elfogad ángyászmángé

égnek áll a haja
opréácsinlész lé bálá
egy jék
egyből dándéjék
egyéb nányi
egyébként dákékámész,
nisdándéjék
egyedül kokorri
egyelőre zsinakkor
egyenes vorton
egyesít hámkétháné
egyetem ándéiskulá
egyezik tomnijél
egyfolytában jékduj
egyforma szekidehin
egyhangú májszoszké
egyház dgyángyé khér,
jék khér
egykor várékáná
egymás után ják pálávél,
pálé kávráté
egyszer jékhár
egyszer csak jékhár vásodé
egyszerű etyformávi, hotytávél
együgyű blindo, dinilo
együtt dujzsénél,
szávojándréjek, kétháné
éhes bokhálo
éhezik bokhéjol
éhség bokháipo
éj rát, rátti
ejha tátoljészké
éjjeli ráttuno, rátyákro
ékszer osomnákáj
él (fn.) csinélé ocsuri
él (ige) zsivél
elad bikin, bikinyé,
bikingyászlész
eladó bikinyimászro
eláll ácsilász morodrom
elalszik sutyász
elaltat szojárél, szojárávlész
elárul bikingyászmá, brikindélá
elás hunávél, ásinyi

11

elfoglal

előad
eljön éviljász
eljut vh-va dikhél lávo
elkábít dinyiszárdélá
elkap rákléászmán, rákljászmá
elképesztő cárhin
elképzel vm-t dikhél várészo
elkerget násádéllész
elkeseredett busulinyitut
elkészül nányibudél
elkezd phénél várészo
elkopik kopinyi
elkölt szemuszárgyász
elköt phángljász
elkövet szekkonphénél
elküld trádéllész, trányászmán,
trányász, trányomlész
ellát dikélmán, dikhljászmán,
dikljászlész várészo
ellen bilészvástiráklo
ellenáll poko rusél
ellenben kárigmándé
ellenfél dáráb
ellenkezőleg náfélnin
ellenszenv vásmángé
ellentét hinnáfél
ellentmond szénáfélpénél
pémándé
ellenzi rusél péllészké
ellop csorgyász
ellustul restonhino
elmarad ácsijász, ácsiléász
elmebaj hinonásválo
elmegy zsálábé
elmegy a kedve gyilámurikedve
elmenekül násléász,
gárugyászpész
elmerül ávricinyol
elmúlik nácsiljász, nácsol
elnevez ászállész
elnéző dikljász
elolvad bilágyi, bilegyilász
elolvas bilegyol
eloszlat opréputyél
előad phéngyász várészo

elfoglal fogálingyászmán,
szekkonél
elfogy nácsilász, nácsol
elfojt tászávél
elfordul iszejilász
elfúj hujnyász
elfut násléász
elgáncsol rispungyászpész
elgörbít bágyárgyászlész
elhadar csudéljá kijo kijé
elhagy khidélmikhél,
pálálácsilász, mikléászmán
elhagyatott othéinigé
elhajlít bágyilász
elhajt trádél, trávéllész
elhal mérél, mujász
elhalaszt jilászt, migilász,
nákléász
elhárít dinyiszárélmán
elhatároz vogindinyipész
elhatározás kotyégindinyipész
elhelyez csollész, lánsárél,
suvéllész
elhelyezkedik zsálpészké
elhervad muséilász
élhetetlen gyengonhin,
názsánél tézsivél
elhint pristunyilé
elhitet pátyányászpész,
pátyávél, brisztigyálmá
elhízik thujol, thulijász
elhord hohávél, szeligidéllész
elhoz ángyász
elhull télépéléász
elhurcol isáréllész
elhúz cirdél
elhúzódik cirnyászpész
elindít dgyilász
elindul zsálpészké
elintéz kérélvo szekkon,
lásárél szekkon
elismer pinzsárél (hím n.),
prindzsándom (nő n.)
elítél itilinyilész, náfélphélél
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előbb

érdek

előad prévákérél
előbb májánglé
előbb-utóbb télmájánglé
télmájpálé
előfordul andréánglé
előír gyánglál
előkelő ánglálil
elöl ánglál
előny ánglálin
előre ánglé, kurigánglé
előrelát prédikél, amédikél
élősködik konhuvo
előtte ánglodé
elővesz ánglélél
elpirul pélészté
elpusztít mujász
elpusztul mujász, szejgillé
elrejt gáruvél, ghérávél,
niszepel, nányilo
elrepül repilingyász
elrohan dilászpészké
elromlik muséjol
elront vm-t muszéjlász, usárél
első ánglál, májánglo májpánglo
elszakad dákécsinyol, csinyo
elszalad násél, násléász
elszánja magát csolpész
elszánt nápányini
elszárad sutyiljász
elszédít záingyász
elszólja magát péngyászlészké
elszór csudinyászlész
elszökik phángéllész
eltapos májnáfélin
eltart nyikérélá, nyikérélész
eltelik phurgyol
eltemet muljász, temetingyélész
eltérít térinyi várékász
eltesz álákél, rikél, csávlész
eltipor télécsolész
eltitkol náfénél
eltol nyomingyállész
eltör phárjol
eltűnik lákrinyomá

eltűr vm-t jértonyi szekkon,
nápányinyi
elutasít diljászpészké
elüt málávél, tévélimá
elvág csinyilász
elvakít koriljász
elválik nábéséllé
elvégez gátundéász
elvégre inákháná
elver márdé
elvesz lélészká, oprélilász,
tinél, lávlá, léllész
elveszti a béketűrését
szekkonhászárgyász
élvezet csájollész
elvisel vm-t phirágyászlész,
pirávévlá
elvisz májokihehin, migidél,
opréiszárgyász
elzüllik musárdé szekkon
ember mánus
emberség mánusipén
emel vászdé
emelkedik opré vászdélpész
emészt hálélész
emlékezet zsánésztu gyékáná
emlékezik gindipálé
én mé
ének zsije, gilávál
énekel giliábél, kihivél, giábász
éneklés gilibén, kicepén
enged pomikljász
engedékeny nákámél témikhél
engedelmes migmá
engedély mikljol
enyém moro
enyhe viszkétáto
epe csoji, véjino
épít kérél khér
épp jókor jokortoszár
éppen akkora kibon
éppen olyan kiszi
érc trászt
érdek pucsé
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érdekes

falat
esküdözik szolákhárgyász
esküvő szonáhárdé
eső brisind
ész gogyi
észak ocsumut
eszelős dinyilo
eszik hál
eszméletlen gindindépél
észrevesz szábácsunyász
észrevétel számálijász
étel hábén
etet háhávél
étkezés háhágyász
étvágy sájhá, sálhál misto
év báirs, etybirs
evés hábén, háipo
ez kádá
ezalatt ákáná, téláláté
ezentúl gyákáná láokijé
ezer etymilá
ezért vászkédé, vohin ánál
ezüst rup
ezzel káláhá
ezzel szemben császárél
voltá ánlál
fa kást
fabatkát sem ér nápátyáv
fagy páhongyász, páhonyi
fagyás páhopo
faggyú káni, kóji
fáj a foga dukhálészo dándá
fáj dukhál
fájdalmas dukhállész
fájdalom dukhállé
fájlal dukhál
fájós dukhászlo
fajta pojátá
fakad phárágyél, avriphárol
fakanál kástunyiroj
faképnél hagy mikljászmá
fal (fn.) pérátá, duvárá
fal (ige) télénákágyász
falánk mistohálász
falat buká, fáláto

érdekes hákéré,
kámélo buto náfél
érdeklődik pucsél
érdem kájzsinészké
érdemes pátyáv
erdő bés
ered korhár ávél
eredmény csácsipohin,
lácsohin
eredménytelen ákánávri
eresz kothárhin
ereszkedik pomikélpész
ereszt pomikhél
érett pháko, tátyiljász
érez hákéráv, hátyárél
érintkezik lészél, lésztéászvá
érkezik érkezinyi
erkölcstelen bipátyiválo,
musárél, nákámphéléké kájcs
erő zor
erős zorálo
erősít zoránávél
erőszak nákámél
erőszakos májzsungálo,
náféliny, zorálohin
erőtlen gyengonhino
erre kádijé
ért othélészé
érték kádárészél
értelem hákérélpész
értelmes hákirdohin
értesít hájphé távlészké
értesítés phéngyászlészké
érthetetlen náhákéré
érthető hákhérél
érvényes irvinyesonin
érvényesül csákávrizsánél
érzékeny hákérél, hákhirdohin
és tháj
esély usárávélá
esemény dikáhá
esik péjász, pérél
eskü szoláháripo,
szovél, szoláhávél
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falatozik

felhív

falatozik bukárel
falevél kájthrá
falfehér párnyipérátá
falka pori
falu gáv
falusi gávudno, gávuno
fanyar bángyipo, náfélnyin
fárad cinyol
fáradozás ávricsijilász
fáradt ávricinyol, cinyol
farag kérélbutyi
fárasztó ávricilinyász, cinyol
farkas ru
farok pori
fás kástálo
fásult kástálohin
fatörzs bucsumu
fázás sil, silávipé
fazék piri
fazekas pirászlo
fázik sil, silájél
fecseg préámult déldumá
fedez phirdállészté
fegyelem kidéiszikádo,
phéngyomlészké
fegyveres puskáhá
fehér párno
fehérít párnyárél
fej séro, tudzsél
fejfa osirolész kástésztro
fejlett dosztámistohin
fejlődik dáriljász, putérgyol
fejsze tovér
fék féko, szohásávél
fekete kálo
feketedik kájol
fékez ákásztingyász
fekszik csivél,
szovél, télédinyo
fektet pásjárél, szojárél
fél (hsz.) pás
fél (ige) dárál, trásál, lészél
fel opré
felad opré, oprédél

feladat pucsél, pucsléász
feladat vm-t pucslé
felakaszt umblávél,
oprákásztinyi
felbecsül kicomhin
félbehagy vm-t miglész kidé
felbont musáréllész, opreputrél
felborít opriiszárdéllész
feldarabol oprédarabolingyász
feldühít opréhin, ruslohász
felé májopré
feled brisztél
feledékeny násikkélélosztrá
felel pénél, pucsél, sunilá
félelem dár, dárál
felelet felelinyi
félelmetes dáráipo
felelőtlen lánzsánéllé pátyiv,
náhákérél
felemel oprévászdél
felemelkedik oprévászdéászlész
félénk dáráj
felerősít zorélé, zoréliász
feleség romnyi
feleséges romnyedino,
romnyá áhin
felesel ávrépálé
felesleg szekicomi
felesleges kodáhinophrál
felett oprál
felez etypást
felfedez pucséllá
felfedező dikhéllávo
felfeszít vm-t musárél
felfigyel oprédikljász
felfordul opréiszejol
felforgat opréiszárgyász
felgyújt phábiljász
felgyűl bucsin
felháborodik opréiszéjol szekkon
felhamoz opréhinábé
felhasznál opréhasználingyálész
felhatalmaz oprépucséllész
felhív opréákárgyász
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félholt

figyel
feltalál árákél
feltámaszt orpéostyilász
feltartóztat likárávél,
oprénikérélmán
feltehető pucsél
féltés dárál
feltétel májopré,
pucsél locsohin
feltör opréphángél
feltűnik ávrizsál, zsálkothán
feltűz csolpépésztro koli
felújít dándélévészté
felül (hh.) oprébésléász
felvág csindél, csinél
félvállról pétypiko
felvesz opréhiléász
felvet vm-t opréliljászmá
feneketlen bifundosztro
fent opré
fenti májopré
fény gyész
fenyeget phélélkédámétut
fényesít tisztitinyi
fenyít zsánévo
fénykép finykipo
fenyőfa brádokást
féreg khirmé
férfi murs, mánus
férfias mursno
férj murst
férjhez megy dilásztro mészté
fest makél
fésű ghángli, kánglyi
fésül ohángyommán,
ulávél, ghándél
fészek kujbo
feszes zsánvlész
feszít hál
fészkelődik szeiszejol
fiatal (ember) térno
fiatal (fiú) térnéhar
fiatal (mn.) thirno
fiatalság otérnyipo, térnyipé
figyel zorán dikhél

félholt páscsumut
felhoz kájcsiszár
felhő fellego
felhőtlen bifellegonino
félig etypás
félig-meddig zsinkétypás
várékicom
felingerel phirdol
felír opréirinyi
felismer nápátyáv,
lészprindzsányi,
pátyál, pridzsánél
felizgat oprébojgátinyipész
felkavar iszáréllész
felkel dzsángél, ustyél,
opréustyél, opruscsiljász
felkelés ustipén, opréustyáipo
felkészít ángléphénél
felkészül szárkámél vo
felkínál oprécingárnyél
felmegy oprédzsál, uglél
felmelegít oprétátyol
felnevel ászál
felnő oprévászgyász
felnőtt bárohinmánus
felold putrávél, oprébilávél,
putrél, oprérázinyi
feloldás putyénávo
félős dáráno
felráz oprékinél, oprétalálinyi
félre othépálál
félreáll féregiléász
félreeső páláldinyál
félrelök likindél
félretesz kinyász várészo
félrevezet námélpérél,
pálálonyigyászmá
felsorol szekkonfelo pucsléász
felsül oprékirgyol
felszabadít prékérél,
ávriszpumikél
felszánt oprészántingász
felszentel oprépuslélész
felszólít oprépusléász
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figyelem

füstölög
fordul iszejol
forgács phál
forgalmas májjutyon
forgalom iszejol, szigyárél
forgat boldél, iszárél
forgolódik iszárélpész
forog iszejol
forr távél, tágyol, zubinyi
forrás forási
forró táto
főként nátátyál
föld alatt téléphu
föld phu
főleg opré
főnök obároráj, szovin
fösvény ruslo
főz phu, távél
főzelék tájipo
főzés thávél
fráter kájcsiszlo
friss várészo névo
frizura frizurá
fúj phurdél
fullánk fulánko,
lésápészro
fúr furingyé
furcsa rusél
furcsán kiszohinovo
furfangos májnáfél, námátyá
furulya básányé
fut prásztél, násél
futás prásztipén, násipé
fű csár, dráb, gyepe
függöny firhango
fül káná, khán
fülbevaló cséinyé
fülel halgatozinyi
fülke ávélin
fürdik nányol
fürdő khájnánol
fűrész firizi
füst thu
füstöl thuányi
füstölög thuvél

figyelem mistodikhél,
tégyiké szevoré
figyelmetlen nádikhél misto
finom sukári,
száno, finomo
fintorog nácsájollész
fiú csávó, ráklo
fiútestvér prál
fizet potyinyi, pocsiné,
ávripotyingyélál
fizetés hudro lové, potyi
fizetség pocsinyipé
fodros kréco, fodrá
fog (fn.) odánd
fog (ige) hudél
fogad kidávélá
fogadkozik hudélpész
fogas dándászlyo,
dénébésléász
fogd be a szájad hudán
déltro muj
fogdos lel, odél
fogó klestyé
fogózik hudél
fogy nátyol
fogyaszt nácsol
fojt tászávél
fokhagyma szir
folt fotor
foltoz fotorsél, fodozinyi
folyékony fojinyi
folyik násél,
távdél, folyinyi
folyó lén, zsál
folyópart fojinyi párto
folytatódik májbutivá pucsél
fon kátél
fonák iszárgyi
fonal tháv
fontos ákáná,
akáná andékálágyészá
fonnyad sutyél
fonnyadt sutylo
fordít iszárgyomlész

17

füstös

gyógyíthatatlan
görnyed rángyol
göröngy iszárél
gőz othu, tuv
gúnár gunári
gúnyol prászél, csufolinyi
gúnyolódik gunyulinyi
guzsaly szoákátél
gyakori szigáko
gyakorlatias szekidekhérél
gyakorol szityoj
gyakran májmult
gyaláz náfélphérél
gyalázat prászél
gyalázatos prászájo,
szedémpé
gyalog pujátár, télál
gyalogol zsáltélál
gyanakszik gindinyivo
gyanú péávlészté
gyanús sánélké vohin
gyanúsít gindinyi pélészté
gyanútlan szejgindinyi
pévárékászté
gyarapodás bárvájipé,
majbucsénia
gyarapodik bárvájol
gyász brigogyi, gyászolivá
gyászjelentés phéngyászké
mujász
gyászol vk-t gyászolináv
gyáva blindo, dinilo, proszton
gyenge kovlo,
gyengo, szlábon
gyengít hájmájszlábon
gyep csár, gyepe
gyeplő szálávári
gyerekes böjétonhin
gyermek csávó, bájeto
gyertya moméli
gyík supurlá
gyilkosság mudárdéllész
gyógyít szásztyárél
gyógyítás szásztyáripén
gyógyíthatatlan szásztyáréllé

füstös thuvászlo, füstölinyi
fűszer ávérhurgyipé
fütyöl az egészre kásztán
fütyöl fityolinyi
füves csáréko, gyepeso
fűzfa kolokást
gabona gib, hábéná
galamb csirikli
gallér guléro
gané gonoj
garantál vophénél
garas lové hurdé
gát ácsávélo pányi
gaz csár
gazda bárválo
gazdagít bárvárél
gazdagság bárvájipé
gazdátlan biklélész
gazember kolománus
gége kirlo
genny gennyo
gennyes phumbálo,
gennyesonhin
gerely bust, rudá
gerenda grindá
gerinc lésztrokokálo
ándrodumo
gólya csángászji
gomb kocsák
gond trás, gindipé
gondol gindinyi,
leperél, gindinámá
gondolkodik hinogindiné
gonosz mizecs, béng
gonoszság mizihipé, bényipé
gödör geré, hiv
gödrös huválo
gőg gindingyász
gömbölyű oblo, kerekon
göndör krécon
görbe bángo
görbít bángyárél
görcs dukhál
görget vájészoiszárél
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gyógynövény

hallás

gyógynövény burrá
gyógyszer dráb, tráb,
szoáphándéllész
gyógyul szásztyol
gyom burhá
gyomor lésztropir,
rinzá, gyomrá
gyomorfájás dukhállész
gyors jutyon,
májzorán, szikálo
gyorsan buthovárdész
gyökér drab, vuna, gyikeri
gyöngy mirinklo,
mirkiá, murublé
gyönyör sukárlész
gyönyörködik ándélészté
gyönyörű sukárhász
gyönyörűséges sukárhin
gyötör licsárél
győz télényomingyélész
várékász
győzelem ándréprindzsányi
gyufa boksini, musiné
gyújt phábárgyász
gyullad jágdél
gyúr gyuringyász
gyűjt ákháré kéthé ávré,
hányárél májbut
gyűlés pudzsénél kidél
példémáná
gyűlöl náfélpélé
gyűlöletes szénáphél
phélél pélészté
gyűr dunávél, kéthánéj
gyüringyászpész
gyűrött szejékéthánél
gyűrű ángrusznyi,
ángusztérin, ánvrusnyi
ha dikhéllávo
hab hobé,
szpumá, habo
habár ké
háborog numáoprálé
háború háboruvo

habos szpumászlo, haboson
habzik szpumárél, habzinyi
haddelhadd miglész numámig
hág cságijél
hagy mékél, mikjász
hagyma purum
haj bálá
háj csikén, zsiro
hajas bálálo
hajít sudél
hajlam kidékámél, nákámél
hajlamos nákámélász
hajlandó dákékhámél,
kidélkáméltéo, tévokkorékámél,
hajlik bángyol
hajlít bángyárél, pángyérél
hajlong télébángyilász
hajnal toszárá, uspásérát
hajnalodik disziolá, gyészkergyol
hajó beró, hajová
hajrá pélészté
hajsza námikhén
hajszál ván
hajszol sunél,
trádéllé, várélpész
hajt trádél
hal mácso
hála hálá
halad trádél, zsál
haladék háládinyi
halál méribé,
méripho, oméripo
halálos mérimászro
halálra kínoz cinyilom
halálra rémít pélélimászté
haláltusa másoméripo
halász páhudélé mácsél
halászháló hálová
halászik phirélphálo mácsé
halaszt mukél,
mikávlész pétészévlé
halk lácsé
hall ásunél, hunél, sungyász
hallás ásunipé, hunyipé
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hallatlan

hazugság

hallatlan násunéhél
hallatlanul násunél
hallatszik sungyol
hallgat ácsél, numáhálgátinyi
hallgatag májfrimi déldumá,
sunyédumá
halmaz oprékéré szekkon
halmoz ládávél,
kidél kéthanél
halom bárocsomo
halott muláno, muló
hám hámo
hamar szigo, jutyon
hamis (ember) béngálo
hamisítvány náfélnyi
hámoz csolél, uzsárél,
hohávél, tákáritinyi
hamu ucsár
hanem dáké
hang dumá, hángá,
lésztriglászo
hangosan májzorán
hangulat szosunél
hangya kir, hángyá
hanyatt-homlok dárál
hányinger ávéllészké csádipo
harácsol szájmusárél
harag csóji,
rusél, dándéjél
haragos ruslo, csójáriko
haragra gerjed rudinyilo
haragszik rusél, ruséllész
harang hárángo, klopoto
harangozik hárángozinyi
harap dándélél,
dindálél, tándérél
harapás dindájipé, tándéripé
harapdál dándirdé
harapós dándélérikono
harcos szuglágyi,
kuribnászkéro
harisnya pátávo, strimflé
három triny
harsány tánésztácsé

has ákáná, per, pirr
hasad phárágyol, phárhol
hasadás phárhájipé
hasít phárávél
hasított phárávdo, phárágyász
hasmenés zsállészro pár
hasogat phárávéllész
hasonlít vk-re jékhin
hasonló téávél
használ használinyi várészo
hasznos buthin, hásznáhin
haszon hásználészrin
hasztalan nálészél kájcs
hát dumo, murudumo
hat (szn.) so
hatalmas bári
hatalom zor
határ ávripo határo,
puntánérha
határkő puntánérhá
határozott othé
szányingyászpész
hatás bárilésztrizo,
májbárizor, zorán
hátat fordít dumoiszárgyász
hátha ámidáké
hátra kuripálé
hátranéz pálé dikhél
hátrány pálácsiléász, phálál
háttér páléiszéiléász
havazik délohin
ház khér
haza khéré
hazafi jászávéngyé khéré
hazamegy thélégigyé
házas házasonin
házasodik romnyélél
házasság szolodujzséné
házastárs lé romnyá
hazátlan nányil lékhér
házikó léndrocinokhér
hazudik hohávél
hazug hoháno
hazugság hohájipé
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hébe-hóba

hónap
hihetetlen nákámél, nápátyász
hihető potyinyi
hím murs
hintó hintová
hír pénávlészkhé, sunél
hirdet szepucsél
híres báro
hírnév etynák
hírnök konánélo pátyáipo
hirtelen náfél, préájutyonin
hisz vm-ben pányi
hiszen gátáhin, pátyáv
hit ámáro,
kádél, pátyibén
hitel pátyáipo
hitetlen hálbipátyáno
hitvány sukko
hív (ige) ákháráv
hív (mn.) lésztréhivá
hivatal ákhárjol
hízeleg hizelginyi
hízelgő hizelginyilészké,
vonápátyál
hízik thujol
hó jiv, viv
hóbortos dinyilo
hogy szár
hogyha dáké
hogyne igénhát, száltélá
hol káj
hold csumut
holdvilág lésztrofinyo
délcsumut
holmi gutorjá
holnap téjiszé
holnapután okevertájiszé
holtrészeg máto
holttest muro
hólyag bukó,
puknyi, holyágá
homály sitito
homlok csikát
homok prondo
hónap cson

hébe-hóba májbutivá
hegedű hegedive, lávutá
hegedül básávél,
hegedizinyi
hegy bár, gotér, nákri, dumbo
héj ékozsá
hely stéllo, thán
helyben toporog pothán
helybenhagy pothánmikhél
helyes mistophénél, pothán
helyreállít potháncsolész
helyrehoz pothánánéllész
helyszín ohelyszini
henceg bájárdohin
henyél henyélinyi, szebésél
here pélo
hervad sutyol, hervadinyi
hervadt puráno,
sutyo, hervadton
hesseget trányéllé
hét (fn.) kurko
hét (szn.) éftá
hétfő lunyi, lunyiné
hétvége kurkészo hángol
hetyke bájárdo
hever numáiszéjol
heves táto
hevít tátyárél
hevül tátohinmángé
hézag riso
hiába dikhéllávo, vásodé
hiábavaló várészélkájcs
hiány hibá,
dos, hiányzinyi
hiánytalan nányilosztá
hiba láhohin
hibás muszárgyo
hibátlan nányicsácsész
híd koséllész,
phurd, purt, podu
hideg sil, silálo, sudro
hideglelés nácsávlész,
sijálipen, sudripo
hidegvér surdorát
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honnan

iker

honnan káthár
hord pirávél, hordinyi
hordó durulyi, hordová
hordoz pirávél
horkol pálészovél
horzsol dirzsilinyi
hosszadalmas lungész
hosszú lungo
hova káj
hoz ánél, kádé
ángyász, szoávél
hozomány ánél
hozzá szán
hozzáad kádé, lészkégyé
hozzájut ténálészél tutré
hozzálát dikhélvész
hozzászokik szityolé
hős vo
hőség tátyipén
hősködik bájárdohin
húga cinonyiphén
húgy mutér
húgyos mutrédo, mutrálo
húgyozik mutrél
hull pérél
hulla morto
hulladék hurgyipé
hullám hulámo, kátopányi,
plémé, hullámi
hullat pérávél
huncut béngésztrohin
huncutság ékhurántompi
húr hurá
hurcol hurcolinéllész
hurka kurlobás, májosá
hurut csász
hús mász
husáng botákást
húsos mászálo
húz cirnyászmá,
csivél, trádél
huzatos huzato
huzavona niskákié niskokié
húzódik cirdélpész

hű szu
hűl sudrol
hűlés sudráripé
hűs sudro
hűség csácso
hűséges lácsohin
hűtlen nákámél, bicsácso
hűtlenség nápátyál
hűtő sudro
hűvös sudro, sudrohin
ibolya lulugyi
idead ánákájlész
idegen ávér, ávérmánus,
sztrejmászo, idegenyo
ideges idegesonin
idegesít mirgeson
idétlen inkénányi
idő csiro, korá, vrémé
időközben máskálévrémé
időpont pévrémé
idős phuro
ifjodik térnyol
ifjú térnéhar, térno
igaz csácsész, csácso
igazán csácsészin, khidéhin
igazgat lácsárél
igazi csácsészin, csácsipohi
igazít lácsárél
igazság csácsipé,
hálfé csimén
igazságos csácso
igazságtalan bicsácso
igény bári
igényel szekkonfelo phéngyász
igényes butzsánél
ígér igirinyi szekkon, sinávél
ígéret sinájipé
így kide, lándzsánél,
pátyáipo, tékidé
igyekszik dosztá lácsohin
igyekvő jutyonzsál
igyenélő numájivé zsivél
ijedtség dár, trás
iker dongo, ikri, dujzsél
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illat

javasol
ismétlés májékhán
isten dévlá, odél
istenes dévlészkéro, dévlékuno
istenfélő egulédévlészké
iszákos mátyárdo
iszik phél, pijél
iszony kidélhin
ital phibo, pibon
itat pijávél
ítél kriszisél,
itilinyi várékász
ítélet kriszimá
itt kádé
ittas mátyárdo
ivás pibén, pibo
íz (fn.) izo
íz (mn.) hákhérél oizo
ízes lácsoizo
izgága nácsávlész
izgalmas nácsájollész
izgatott lácsájollész
ízlés májguno
ízlik csájol, nácsolin
izmos tulohin, zorálo
izzad kámlél, mudusél
izzadó kámló, kámnó
izzadtság ávrincino
izzik szepányihi
jajveszékelés roipé
jámbor téléhino
jár a szája phirél lésztromuj
jár kidél, phirél, thujél
járás phiripén
járatlan út kidészámphirél
járda péjárdá
járom jármo
jártas vm-ben phiréllész
járvány násválipo, sorohin
jászol jászla, kélélpész
játék khéipé, khirgyommá
játékos khélélpész
játszik khélélpész
javaslat phirélész kámél
javasol ténél várészo

illat kándél, názsáné
illem kidéhin
illik kidehin, kidélkámél vo
illő zsivél
ilyen kiszo, tédé, tékiszo
ilyenkor ákánáv
ima rugyipé
imádkozik rugyijél,
imádkozinyi
imádság mángél pészko dél
íme pátyáipo
inas inasi
inda rán
indít miskijél
indok kérélvárészo
indul ákáná indulinyi
indulat kidékámélvo,
lácsohin
ing gád, gát
ingyen gyive
inkább csácsész
ínség bokhálohin
integet ácsárél, intinyi
intézet intézéminé
ír (ige) irinyi
iram jutyonin
irány kurkánglézsál
irányít bárikánzsál, kájkámél
irat szokhirgyál
irigy duzsmáno
irigykedik duzsijél, duzsivél
iroda khér
is tháj
iskola iskulá
ismer prindzsányi,
prindzsánávlész
ismeret lundzsányipo,
prindzsándész
ismerős prindzsándo,
prindzsányipo
ismert (mn.) prindzsányi
ismét járés
ismétel járéphénél,
májékhánin, májjékhán

23

javít

kapu
jövő ávél, ékokávél
juh bákro
jutalom ávélátélész
kabát káputo
kábel droto
kábít dijárél
kacag ászál
kacagás ászápohin
kacat szemeto
kacér béngésztrohin, náfélnyin
kacérkodik náfélkéré
kacsa rucá
kagyló kagylovo
kajla csurindohin
káka szendré
kakas básno, kokosi
kalács bokhéri, márikli
kalap kálápá, sztágyi
kalapács csokáno, vária
kalapos sztágyászlo
kalimpál kérélé széléhé
kalitka kocéto
kályha bov
kályhacső bovésztri csive
kamat kámipo
kamra khél
kan murs
kanál roj
kanca grászt
kanóc moméljákro
kantár vojdá, kántári
kanyar iszárdo
kanyarodik bángyol
kap hudész, trudél
kapál kápálinyi
kapar kápárinyi, rándél
kapásból gyándéják
kapca pátávo
kapcsolat szájgindinyipé
káplár rangosonmánus
káposzta ármin, sáh, érmé
kaptafa szocinyi phokérá
kaptár kaptári
kapu duvár

javít lácsávél, javitinyi
javítás lásáripé
jég páho
jéghideg sudro
jegy bileto, jegyo
jegyző dikhindo, jegyzovo
jel pucsél
jelentés ávriphénél
jellegzetes ákháná purgyél,
kidéhin
jellem náfélphénél
jelzés várészo kérél
jó lácso, misto
jó érzés misto hákérélpész
jó volna mistávélász
jobb (mn.) csácso
jobb kar csácso máno
jobb se kell nákámpé májmisto
jobban májmisto
jobbra fordul pécsácsité iszejol
jócskán mistohin
jog jogosonin
jóindulat lácsoindulato
jókedv lácsikedve
jókedvű losáno, lácsikedve
jól mistoh
jól tart mistomikhérélész
jóllakik csájiljász, csájol
jóllakott csájilász
jómódú bárváló
jóslás drábáripé
jóslat mistohin
jósnő drábáritori
jósol drábárél, phénél,
misto déldumá
jószívű lácsévogyésztro
jótett mistokérél
józan jozánonin, trézo
jön ávél
jöttment bujászthávijász,
diléthávilé
jövendő gyákánárá
jövés ávipé
jövevény nányikáthár
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kapus

kerékpár

kapus kapusi
kapzsi jutyonyinmánus
kar mujszi, muszi
kár págubá
karácsony krécsuno, kolontá
karcsú száno,
karcsuvon, vorton
kard csáro, khánro
karéj ety tyir
kárhozat szohánél
karika káriká, vérigá
karkötő szophándé pémászt
karó cilo
káromkodás kusipé
káromkodik kusél,
szénáfélphénél
káros págubászlo
kárörvendő náhászá
karperec koro
kártevő náfélkéré
kártya kártyé, lila
kártyavetés lilékosudipé,
csuvlékártyéncá
kása puszáto
kastély bárokhér
kasza fárkiá
katona inkészto,
lukészto, szuglágyi
kavar iszávél
kavarog iszárgyász
kávé kávévá
kavics vár
kecske bosnyi, buszni
kecskebak buzno, cápo
kedd márci, márciné
kedve kerekedik gindinyipé
szoszté
kedvel lácsikedvehilész,
phénél misto pélészté
kedvenc kádácsávlész
kedves lácsohá, ászánélész,
misto, kedveson
kedvesség csájollé
kedvező csájol

kegyelem mángélpész
kegyetlen bikándino, onáfél
kehes phurdino
kék kikkon, vunéto
kelés pátyol
kelet okhám
keletkezik nyákárál ászávél
kell kámpél
kellemes csájollészpész
kellemetlen bonápátyáv
kemence bov
kemény zorálo
keményen zoráliho
kéményseprő kiszohá
télélo hornyi
ken ándrévásmárészko
kender kilcá
kendő dicslo,
kendivono, koszno
kénkő kándini
kenőcs zsiro
kényelem nákhámé
kenyér mánglo, mánro
kényes ektyinápátyál,
nákámpéllészké
kényeskedik lácsévlész
kényeztet nákámáblész romáfél
kényszer muszájtékérél
kép moszurá
képes vm-re poatyéké
kérél várészo
képmutató kiposztro szikájipo
képzelet poatyédárál
kér vm-t mángél várészo
kérdés phucsipén,
pucsél, putyél
kérdez hotyél,
phucsávél, phucsél
kéreg kozsá lékástrészti
kéreget mángél
kerék ászán,
rota, káriká
kerek oblo, kerekon
kerékpár biciklive
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kérés

kiejt

kérés mángipén, mángél
keres vm-t ánél, rodél,
oszárél várészo
kereset oszávél, rodipé
keresgél rosárél
kereskedik rusárél
kereszt trusul
keresztel boldél
kéret mángávél
kéretlen bimánglo,
mángávász
kerget lánsávél, másávél,
mosávé, náslém pálészké
kering szeiszejol
kerítés bár
kérő ángitoro
kert bár
kerül kerilinyi
kerülget kerilinyi sze,
szepálészté
kérvény mángájipo
kérvényez mángél tékérél
kés csurin, suri
kesereg busulinyi
keserű khirko, kirtyi
késik ánglékérél
keskeny májcinono
késő kiszon, zébéjimo
később májphálál
későn kison
kész gátáhin
készakarva dákékámén
készít khérél
készlet bucsáré, kolá
kesztyű kesztyive
készül nányibudé
kétbalkezes dujbologi vásztá
kételkedik nápátyál
kétségbeesik poatyédárál
kétséges csipátyál, dáráv
kétszeres duvár
kétszínű bonápátyál
kádzsinészké
kettétör ándéduj phájglász

kettő duj
ketyeg ketyeginyi
kevély bárimásztro, bájárdo
kever iszárdélész,
szejékéthányi kirgyol
kevés cerro, csanri, frimi
kevesebb májcinono
kéz hászt, vászt
kézbesít ándékokávé
kezdet dgyánglál
kezdő vokezdinyi
kezel ponro
kézzel-lábbal télépirnincá
télévásztincán
kiabál krisél,
csindárdél, tecinyárdél
kiábrándul vonápátyál
kiad konin
kiagyal vászdéllész
kiakad ávriputyingyász
kialakul várészálámélá
kiáll ávricinyilász
kiált krisko, csingárdél,
csingárgyász
kibékít békilingyé
kibékül ávribékilingyé
kibocsát ávrimukél,
ávripumikjász
kibogoz ávripoté szekkon
kibont ávrimuséilász,
ávripotyilász, ávriputrél
kiborít ávriszárdéllá
kibúvó sunélávo
kicserél ávripárungyász
kicsi cinono, kurdo
kicsinyít cinonyi
kicsoda konhin
kiderít ávrizsánél
kiderül ávrizsánéllá,
csákáminázsél
kidob ávrisudél
kidől ávridilingyász
kiegészít ávrikérélé szé
kiejt ávripérágyász
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kielőz

kóborgás
kínos mucsászlo
kínoz dikhél lávo,
dukhállész, mucsárél
kinő ávriávéllá
kinyit kon
kinyújtja a kezét lundzsányi
pésztro vászt
kioktat phénéllészké,
szikágyomlész
kioszt konkávél, szokámél
király kráj, tákhár
királynő krájnicá
kiságy cinonopáto
kisajátít lésztrohin
kísértet zsálpálész
kiskabát cinokáputo
kiskorú cinono
kissé májcinoné, szevo
kiszabadít ávrigyilász, ávrizsál
kiszemel ávráél
kiszorít kikidél
kitágít mucsárél
kitalál ávrigitinygyé, putyél,
pusljász várészo
kitartó ávridikhéllé,
dilinyi but, piávél
kitér ávrizsál
kitesz ávricsol
kitűnő bur, lácso
kitüntetés májbutkámél
kiút ávridikhéllá
kiutasít ávri
kiürít ávrisovél
kiváló ávriphutro,
ávriválasztinyilész,
pédujdidájcsinilé
kíván kiváninyi
kíváncsi tévojkámé
kivasal szigyász
kivesz lágálo
kivéve májbutivá
kivon ávripoté
kívül ográl
kóborgás száphiripé

kielőz ávripéné
kiesik ávripérél
kieszel ávripélész,
ávriphérél
kifakul zsungélijász
kifejezés ávriphénélávo
kifejlesz mánzsáné
kifejt ávridusléász
kifog ávrihuél, foginyi
kifogás áminá ándusálé,
dányávé
kifordít ávriboldél,
ávriiszáréz
kifoszt ávrinácsol,
ávrinásljász
kifúr ávrifuringyél
kígyó száp
kihágás lásávoli lészké
kihallgatás sunyéllávo
kihívás ávriákhálélész
kihúz nikél, ávricirdél
kihúzza magát ávricirdélpész
kijárat ávri jilász
kijön a sodrából phávráviléász
kikapcsol ávri
kikeres rosárél
kikerül vm-t djilászpészké
kilenc ényá
kilép ávrilipingyász
kilyukad ávrihongyilász
kimászik ávrigyilász
kimászik a csávából
dándészosztéjász
kímél ávrizsál
kíméletes komérinyi
kimér ávrimiringyászlész
kimerül ávricinyilász
kimond konphénél
kimos ávrithovél
kín ávri kinozinyi
kincs szomnákáj
kinevet prászél
kínlódik kinlodinyi,
náféllilészké
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kóborog

kukac
könnyen májlokész
könnyezik ápszárél, rovél
könnyű loko, májlokicész
könyök kunyik
könyörög mángélpész
könyörület phénéllészké
könyv lil
köp csándél, csungárdél
köröm ungyá, kermi
körül kérékén
körülbelül dikhéllá
köszön phénél lácsogyész
köszönés lácsogyész
köszörűkő ászán
köt csungárdél, phángljászlész
köteg szevokéré
kötekedik náfé
kötél sélo
köteles lészkémuszájin, tátyá
kötés kuvél, phándél
kövér thulo
kövérség thulipé
követ (ige) pucsél várészo,
pálészté, kámáptut
követel szevángél, trányél
következik ákáná ávél,
gyákánárá
következő ávélá
közben pomáskár
közel pásé
közeledik páséhin
közelít pásál
közepes pomáskállé
középső pomáskál
közlés májpácsél
közöl ándéjék
közös ékétáné
központ zsikádé
köztudomású légindhi
közvetlen nákámél
község bárogáv, gáv
kudarc rosárél
kudarcot vall ándéhányik
kukac kérmé, kirmé

kóborog szádzsál, tekerginyi
koca bári
kocsi urdon, motorá
kocsis vurdonéngo, soféro
kocsma hájipén,
kircsima, kocsmá
kolbász goj
koldul mángél, koldulinyi
koldus mángátoro, koldusi
koma kirvo
komoly csácsipo, pátyiválo
komolytalan nápátyá
komor náfélin
konyha cinono khér, etykhér
kopasz kuslo, páko
kopaszodik kusávél
kopaszság kusjipé
kopaszt téléncsindél
koplal bokhájvél,
bokhéjol, szejnáfélphénél
korábbi ánglázsál
korán toszárá
korbács csugnyi, korbácsá
korcs párugyászpész
korpa séjé
korsó khoro
kos bákro
kosár kosáro
koszos mélálo
koszt hábél
kova kráminá, bár
kovács kovácsi
kő bár
köd kido
köhög hászál, kászél
köhögés kászájipé
kölcsön mángélkicson
köldök bor, návugori, pol
költözik zsálothár,
zsángyáldé khokávél
kölyök béjéto
kőműves kájkhérélo khér
könny ápszá, észvé
könnyelműség lakipé
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kulcs

legeltet
langyos nányisziko táto,
nicstáto nicssudro
lány csáj, rákji
lanyha tátoéki
lap jik
lapító lapitovo
lapos lésél, vorton
lapul othérágángyingyász
lárma csingár,
lármá, mujkérél
lármázik szejcsingárdél,
csingárdél, lármázinyi
lassan loko, májlokész
lassú kollész
lát dikhél
látás dikhél, dikhipé
látogat ávilász tédikhél,
zsálthédikhél
látogatás konhin
látogató porománusár
látszat dikhál
látszik dicsol
láz tátoilészké
laza májkolész
lebarnul télékálingyász
lebeg szekérél
lebeszél télédumázinyi
léc ánglézsál
lecke várészohin
leég téléphábol
leejt thélépérágyom
leereszkedik télépomikélpész
leereszt télémukél, télépomikél
lefejt morzsingyász,
phutrávél, phutrél
lefekszik télédilo
lefelé kujtélé
lefoglal téléhuno
lefogy szlábongyász,
szlibongyász
lefokoz téléhudéllész
leforráz télécsoréllész
legalább dátér
legeltet legeltetinyi

kulcs klidi, klijá, kéjé
kultúra budzsánél
kunyhó etycinokhér
kupac bári, bukho
kupak fédélo
kurjant csingárdél, krisél
kurjantás kriso, kurlá
kurta szkurto, kurton
kurva kurvá, lubnyi
kút csáning, csár, hányik
kutat hányik, rosárél
kutató szekkon isárél
kútkáva kunárá
kutya csuklo, rikono
küld bicsávél, trádél
külföldi dgyángyávélthém
külön bilészro, étypás-étypás
különbözik tévoj tévoji
különbség májkikehin, páláhin
különös ávérin,
pélésztrékáná, vonákámél
külső ánvlál, ávruno
küszöb ándundár
küzdelem kinlodinyi, phárész
láb miripindré, phurro
lábatlankodik pérél
labda loptá
lábfej pinro
lábszár csuruj
láda ládá
lágy ándrolágyo, korro
lágyan kovlo
lágyít kojárél
lágyság kojáripo
lágyul kojélász
lakás bés, khér
lakik bésél
lakodalom bijáv
lakoma kirvo
lámpa lámpá
lánc dzsázsir, lánco
láng lángá, párá
lángol bilégyol,
párádél, phábol
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legény

magas

legény csávo
leginkább kálágindinélápé
légy (fn.) mákhé, máty
legyintés szephénél
léha vonáfélin
lehet sáj
lehetetlen nápátyé
lehull téléphérél
lejt téléphélávél
lejtő gyoprál
leküzd télétrángyász
lekvár szilvaizo
lel rákhél
lélegzés lésztrogogyi
lélek gogyi, gyi, phurdél
leleplez nislásodé
lelketlen bilogyészro
lelkiismeret-furdalás dukhálésztro
gogyi
lemarad télácsél
lemaradás télácsiljász
lemér télémirimé
lemészárol murdel, ligrel
lendít várészokér
lendület ávrál
lenéz vk-t télédikhél
lenne dákénányi
lennebb májtélé
lent télé
lenti télélész
lényeg lánzsáná, phurdél
lényeges ovogyi
lenyel télénákhávél
lépcső lipcsove
lépés lassanzsál
lepke pillángová
lerak télécsuléász
lesz ávélá
leszed télékidél
leszúr puszávél, puszárgász,
télépusángyászlész
letakar ándrépátyárél
letapos télélipingyász
leterít ávricsuvéllész

letörik téléphágyilász
létra lajtorjá
leüt márél
levág télécsinélész
levegő levegive,
phurgyél, szophurdé
levél (írás) szoáhinyi
levél frunzá
lever télélimigyászmá
leves zombé, zumin
liba khájnyi
liheg purdél
lila kikkon
liszt áro
liter litero
ló gráj, grász
locsol intezinyi
lóg loginyi
lomb pájtrin, pátrin
lomha lohávicsudéllész
lop csorél
lopakodik técsorél
lopás csoripé
lovagol kliszél
lovas grásztáno
lő puskirél
lök pizdél
lúd pápin
lúg lésijé, szodá
lusta khándilo, kolo
lustán lunstávonhino
lyuk csér, guva, khar
lyukas csivárdo
lyukaszt csivárél, tyuváji
ma ágyész
macska murcská, micá
madár(fióka) csiriklo
madzag dori
mafla kiszojlo loko koló
maflán korro
mag szumburo, mugi
magabiztos biztoson
magányos kidélzsánrész
magas ucso
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magasság

megcsíp

magasság ucsipén, ucsáv
magvas mogo
magyar ungro
magyaráz phénél várészo
magyarázat ténél
maholnap ágyésztáji szé
mai gyágyész
máj buko
majd téiszé
majdnem dikhéétu
makacs hinoruslo
pémándé, rusél
makacsság tonyápátyász
makog dikhééltu
malac bálicso
málé málájá
malom ászáv,
pisálo, váiszáv
mámor bángo
mancs vászt
marad ácsél, ácsijász
maradás ácsipé
maradék ásijipé,
szoácsél, szoácséllá
marakodás székhámpé
marakodik pédándélélpé
marha bárimárhá,
guruvnyi, gyibolo
markos lésztridumo
már-már ákáná-ákáná
marok burnek, burnyik
márpedig zsénákáná
márt bolél, mártinyi
mártás bolipé,
mártási, hábélá
más susinyi
másé ávrészro
másféle ávél
másfelől kádáthár
máshol lánzsál
másik kokávél
másképp ávrécsándész
máskor ávérutá
máskülönben ávrécsándész

masni násnyi
másol ávréthánészté,
szetélánzsál
másolat ávér, télészávér
másvilág ávérlumé,
ogulilálé limé
maszatos tunáféllá
mászik ávér
maszk szosztromuj
mászkál zsál
máz ákáná
mázsa kilovo
meccs zsál
meddő nákérél kájcs
medence báriphiri
medve vodon, zsungálo
még májkén
megad délpálé
megágyaz kérávo páto
megakadályoz pálényikirgyom
megalázkodik náfélél
pélélpépészté
megalázó nikérélpész
megáld hináldimén, phénéltuké,
sukárphégyász
megáll ácsáv
megáll az ész ácsiljász mirigogyi
megállapít phénélvárészo
megállít torgyárél, ácsávél
megátkoz pénélnáfél
megbánt rusléász
megbecsül pátyirdélé, pátyivé
megbecsülés pátyirdéllész
megbénul odél márgyászlész
megbízható lácsohin
megbízhatóság nákámél
megbocsát jértunmá
megbolondul dinyiszejol
megcáfol rusél
megcsal cséjindéllész
megcsap nápátyál,
limigyomlész
megcsíp csipingyásztosz,
csurundél
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megdöglik

megostoroz
megijedés dáripé
megijeszt dárávél
megint járé
megismer csáprindzsányilész
megjárja phirél
megjavul lécsérgyol
megjegyez pélélké sikáj
megjön ávél, ávélá
megkap lél, mujász
megkarmol markolinyitut
megkegyelmez vogindinyi misto
megkér mángél, mángiász
megkeres rodél, roszárél
megkerül ánglájilász
megkezd tékezdinyi
megköt phándél, phátyiász
megközelít májpásél,
zsinothézsál
megküld bisálél, trányász
meglátogat ávélt tédikhélmán
meglep ávélá dákánálá
meglepő kidehász,
nápátyányász
megles ávélá
megmar dándélél
megmarad májácsijász
megment menténgyászpész,
nányimoné, mortungyászpész
megmond phénél, phéngyász
megnéz dikhél, dikhéász
megnézet djikászlész
megnősül lésztro romnyá
megnyes nyiringyász
megnyír munrávél,
télécsingyászo
megnyit putrél, putrigyász
megnyom pizdél, nyomingyász
megnyugszik ákánákidákél
megold putrél
megoldás dárá,
dikhéllávo
megolvas ginél,
migin o lové
megostoroz dinyoám csukjá

megdöglik murdárél, mujász
megdönt phéngyász
megég phábol, phábiász
megegyezés káhélémpé
megelőz ánglázsál,
légeloláj, plárészléászmán
megemészt phánélészé
megenged pomikhél
megérez hákérél
megérint zsivá
megérkezik ávilász
megerősít zorávél
megért pátyál
megértés hákhérél
megértő hákkérél szekkon
kász, vopátyál
megesküszik szoláhávél
megfeledkezik bisztrél,
brisztriász
megfelel lácsohin
megfelelő lácséhin
megfen fenyini etycsuri
megfér lészélá
megfigyel szegyikéré
megfog hudélé,
hugyél, hunyom
megfordít iszejol
megfullad tászágyél,
tássél, tásziljász
megfuttat phurhé
meghagy mukél
meghajol bángyol
meghal mérél, muléász
meghasad phárviljász
meghátrál májpálál
ácsél, májpálé
meghegyez szányárél
meghódít isárél
meghoz ánél
meghökken télézsál
meghűl sétrálo, sudriász
megígér szekkonfelo phénél
megijed dárál,
tárél, dárányász
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megöl
megöl mudárél,
mugyárgyász
megőrül dijávél,
dinyiszéjvá
megpatkol pétálojél
megpróbál dikhéllávo
megpuhít kogyilász
megrág phálélész
megragad othélpándélpész
megrak ládávél
megránt ávélkujmáné,
rázindéllész
megráz rázingyász
megrémít dárávél
megrémül dárál
megreped phágyilász, pháhrol
megretten dárányo, trásél
megromlik muséilász, uséilász
megrongál tecsidinyérél
megrothad kirnyilász
megrúg málávél, ruginyitut
megsajnál milálé lészké
mégse nisvásode
megsebesít phugnyászrél
megsegít ázsutél
mégsem nisákonyápátyál
megsemmisít kájcskirgyilász
megsért kusél,
máféltorélészké, nákámé
megsérül náfél péllászlészké
megsirat rovárgyászmá
megsüt pékél
megszagol szungál,
szagolingyász
megszeg pátyál,
szekhidéllész
megszelídít májcinonohin
megszeret drágonilészké,
kámél, drágon
megszerez ánélpészké but,
ánélvárészo
megszoktat pátyá
megszólal pucsél
megszorít pucsél

megszökik huttyilász,
phirgyászpész
megszúr pusávéllész
megszületik khirgyol
megszűnik kirgyijász
megszűr kirgyijá
megtámad nákámél
megtart uzsárél
megtelik phirgyilász
megtép pálávijász
megtesz kérél, csunyász
megtéveszt vohászárgyász
megtiszteltetés csácsészil
megtorpan májcinono
megtöm ektyi
megújul májnévohin
megun szekidé
megüt lilé
megvág télécsingyász jékhár
megvalósít ácsészhász
megváltó kidélzsáné vo
megváltozik ávérin
megváltoztat májjékhán ávérin
megvasal szásztrisol
megvéd námikhéltut
megver ászál, márél,
márgyászmán
megveret márdélész
megvesz cingyász
megveszteget nárdéllész
megvet sudiné
megvirrad kirgyolgyész
megzavarodik dinyiszejol
megy dzsál,
phirél, zsál
meggyilkol murdárél
meggyógyít szásztáréllé,
szásztyárdé
meggyógyul szásztyijász
meggyötör ánozsánél
meggyőz ucsél
méh béruli,
birilyi, darázsin
mekeg báributyi
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meleg

mogorva

meleg táto
melege van tátohin
melegít tátyol
melegség tátyipé
mell csucsi, kolin
mellébeszél pászlésztél
déldumá, pászlészlé
melléfog pálszlészlé hudél
mellékes szekede
méltó májkánohin
mély csor, zsáv
mélyen májtélé
mélyít ásinyihiv
menekül másél
menekülés násljász
mentség nányiszotékérél
meny buri
mennydörgés csérészkorobár
mennyegző biáv
mennyi kico
mennyiség kicomkámél
mennyország cséri, cséro
meredezik meredingyász
méreg mirgeson,
mirgo, zor
mereng kidácsiljász
merész májtélé
merészség trománo, bátrohin
méret májopré
merev morcongyász
mérges csojáriko, májfélin
merít konkávél ávri,
meritinyi
merítő phérél
mérlegel mirinyi
merre kári
merről káthár
mérsékelt májtéléd
mese párámiszá,
párámiszi
mesél phélél
mester mestero
mesterséges szityol
tékérél butyi

mész varro
messze dur
méter etymétero
méz avgin, mize
mező csár, mál
meztelen purgyángyo, nangyi
mi ámél, nángo
mialatt télál
mielőbb zsinkánáká
miért szigyárél
mikor káná
miközben szárávélá
mind széré
mindegy szájék,
szejélkhin, szozsánél
mindegyik szekkon csávo,
szevorré
minden áron kidélkámpél
minden kicohász, szekkon
mindenfelé szekkon kári
mindenfelől tékothár
mindenhol tékákhátár
mindenhova szekkonkáj
mindenki szekkon kástár,
szekkon ko
mindenre képes pészekkon észté
mindenütt téhudáv
mindig májbutivár,
szekidé, szekkovár
mindnyájan szevoré
mindvégig zsálzsividég
minta jék
minthogy szá
mirigy phugnyi
mise kide
mocsár csik, koji
mocskos mélálo
mocsok náfélnyi
mód pérél, phénél
modern sukárin
módosít ávél
módszer kidekidé vo
mogorva pévárécsé thán
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mohó

nélküle
nagyrészt dáro
nagyság báripé
nagyszájú bárimoszro
nagyszerű kidélkámél
nagyváros báro forro
nahát májjékhár
nap (ih.) khám
Nap divész, gyész
napfény lésztrofinyo
naplemente télégigyászkohám
naplopó csorélohám
naponta divészuno,
szekkongyész
napos ogyész
napozik bésél phokhám
nappal gyészé
napsugár lésztrosugáro
napsütés tátyorélész
naptár naptári
nátha sudrárdohin, troszná
nedv kávél
nedves cindo
nedvesedik thingyóvél
nedvesen cindrohin
nedvesít thingyárél
néger kálo
négy stár
negyed etyfértányi
négyszög sztárszárké
néha kityijékhár
néhány májbutyivár
néhányan várékicom
nehéz pháro
nehezen phárész
nehezít phárárél
nehézség pháráripé
néhol kityijékhár
neked tuké
nekem mángé
neki lészké
nekilát pélésztégigyász
nektek tuméngé
nekünk áméngé
nélküle bilészro

mohó májszlábon
molnár ászávári
mond phénél
mos ákáná, tovél
mosás tojipé
mosdat thovélpész
mosdik iszárél
mosdó kájthovémpé
mosoly ászá
mosolyog ászál
mosónő tovibnászkéri,
most ákáná
mozdul ektyir mozdulinyi
mozdulat othácsél
mozi muzivo
mozog mozgingyász
mulat mulátél, pél
mulatság mulátiné
múlik nácsolé vrémé
múlt nácsijász
munka butyi
munkás butyimánus,
mucsárél
mutat szikávél
mutogat szészikávél
muzsikál básávél
működik kámál, szeiszárél
műtét siné
műveletlen nápátyál
nád pápurá
nadrág holo
nagy ándébárészté, báro
nagyapa pápus
nagybátya gákko, kak
nagybőgő bárigordoná
nagyít bárárél, báron
nagyjából dándémájbári,
dándémálbárészté, májbári
nagykabát bárokáputo
nagyképű bárománus
nagykorú májthulo
nagylelkű lácsélo gyésztro
nagyon báro, zorán
nagyravágyó butkámpélészké
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nélkülöz

nyújtózkodik
nyal csárél
nyál csungár, szályé
nyalakodik csárél
nyár miráj, nyiláj
nyavalya hábéjibo
nyávog rovél
nyel nákhávél
nyél dukhállész,
nyelo, pori
nyelv csi, csib
nyelves csibálo
nyer nyéringyász
nyereg nyerge, zen
nyeremény nyérinyi
nyereség nyéringyász
nyers jivándo
nyersen nákhávél
nyes csinél
nyílás putéripé
nyilván pátyál
nyilvánvaló voávriphénél
nyír murávél
nyírás gyész
nyirkos korro
nyit putrél, putrévárészo
nyitott phárávdo, phirdo
nyolc otto
nyom (fn.) lésztrinyomá
nyom (ige) nyominyi
nyoma sem marad kidácsilász
nyomorék bángo,
nyomorikohin
nyomorog pásimbángo
nyomtalan biékhá párimászro
nyugalmas nyuginyi, nyugodti
nyugalom ákálá télényugsziné,
bésél pihelinyi
nyugat ocséro
nyugdíj nyugdivá
nyugodt ándékokévéri
nyugszik pihenyináv
nyugtalan nányimisto
nyújt lundzsánél
nyújtózkodik lundzsol

nélkülöz dilésztrohin
nem ná
néma lálóro, muton
némber csuvlyi, dzsuvli
nemes (fn.) ávérmánus
nemes (mn.) télégijász
német neámco
némi vophélél
nemrég nápátyál
nemsokára nápádálbutvrémé
nemzet nemzeto,
nyámipé, nyámo
nép nipo
népdal kidégyizámá
név náv
nevel bárjávél, bárjol
neveletlen kidénbájárdo
nevet ászál, ászállész,
ászányász, ászáibé
nevetség prászáibé
nevetséges ászál
néz dikhél
nézeget szejdikhél
nicsak szogyikászoté
nincs khájcs
nincstelen náfélgyikász
nógat gászt
noha télégigyász
nő (fn.) gádzsi, mánusja,
zsuin, zsuvé
nő (ige) párvájgyol
nőcsábász pirélpálo zsujá
nőtlen náliromnyá
növekszik báriljom, májopré
növény soákáná bárjol
növényzet szoburjánákáná
nővér (kórházi) phén
nővér (testvér) csáj
nulla zéro
nyájas kideldédumá
nyak korri, kurlo
nyakas korálo, korrá
nyakkendő nyakkendive
nyakszirt korin
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nyúl

öntöz
óra (ih.) korá, orá
orgona rugá
óriás báro
orosz ruszo
orr nák
orsó káki
ország étythém,
thém, thév
országrész obárogál
orvos doktori, szárhász
orvosol szátyárél
orvosság dráb
ostoba dilo
ostobaság dilyipé
ostor csugjik, csunyi
oszlop etykhiro
oszt poté
osztály osztáji
ott kodé, othé
otthagy othémikél
ő vo
öblít hálávél
öblös bulyho
ők szé, von
ököl dumuk
ökör goro, guruv
öl (fn.) kolin
öl (ige) márél, mudárél
ölés mudáripé
öltözet urávipé
öltözik opréilászké pészké,
rivél, urél, lélpépészlé
öltöztet urávél
ömlik csorél, csorgyol
önálló kokkoroin
önámítás báj okiácsé
önérzet dánánohin
önfeláldozó kidézsánél
öngyilkos riméto pándésimo
önhitt rátálo
önkínzás szekinozinyitut
önt csorlél, sórél
öntés soripé
öntöz csorélpányi

nyúl sosoj
nyúlik lundzsol
nyúz kusél
nyű kirmo
nyüves kirmaszlo
óbégat szerovél
ócska démultunyo
ocsmány májdémultunyo
odaát othédinyász
odadob oprécsudél
odaég othélészél
odaér otélészléász
oda-vissza odél pálé
odú hiv
odvas kerno
odvasodik kernyol
óhaj kiváningyo várészo
ok jág
okád csádél
okos gogyávér
okosan májgodzsávél
okoskodik szájgindinyipész
okosodik gogyájvél
oktat szityárél
okvetlenül szárkámél
ól kotéco, sztejnya
olaj olaji, uléj
olasz kádávélmánusin
olcsó ocsohonhin
oldal pásávro, rik, phávél
oldalt dikhél
olló kát
ólom árcsics, molyiv
olvad bilegyol, bilél
olvas ginél
olvasás ginipé
olvaszt bilávél
olyan kiszo,
kodé, tékikiszo
olykor phénélávé
omlik ékhétánéphélél,
széjkhétáni phélél
onnan kothár
óra (fn.) császo
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önzés

parancs

önzés nápátyál
önzetlen niskinénákámél
önző dipátyáno
őr gárdá
ördög béng
ördöngös nácsájolész
öreg phuro
öregít phurárél
öregszik phurjol, phurol
őriz árákhél, gárdél
őrizkedik rikhél
őrködik árákhél
örök télédikhéllész, toto
örökké mindszékhidé
örököl lészkácsijász
örökre ándribugyél
örökség kédéhilésztro
őröl irlingyász, pisél
öröm irvendinyi
őrség igyelél pélészté
őrült báriirvendinyi, dilo
örvend irvendinyi, losaniovel
ős ákánáisohin
ősz zildon
őszinte tátyál
összead ékéthánégyél
összeesik ékétherémpélé
összefér nákél
összefog ékétheréhudél
összefut tékhánélnásél
összefügg but
összeg szevorré
összegyűr ékhétánél hudéllész
összehangol széjék hángáni
összehasonlít lundzsányél
összeköttetés ékhétándélpánél
összeomlik ékéthánépéljász
összerak ékhétárénécsuvél
összes oszé
összesen májbutdzsénél,
szé voré
összeszid koséllész,
kosljászmá
összetákol ékétánékérél

összetartás szevorékéthéré
hudél
összetör kétháné phágérél,
szempángyérgyász
összevesz vk-vel dinyélpé
összevissza téánglál téoplálál
ösztönöz nákájdé
öt áncs
ötlet dikhéllávo,
pucsél, szopucsél
ötletes prindzsányilész
ötven pázsvárdész
öv máskár, práti
övé szé
özönvíz báropányi
özvegy phivlo
özvegyasszony phivlyi zsuji
pad pádo, podumo
padlás padlási, pódo
padló motosz, thélál
pajtás mál, pojátá
pakol szájékéthánél csuvél
palást szujé pépésztro rásáj
pálca kopál, ráv,
rovlyi, zsán
pálinka phábárgyi
cilángnyi, rátyijá
palota bárigyisz
pamacs pamacsonovo
panasz milá, pánászo,
szohál rándélpé
panaszkodik szephénél
páncél szohi
pánik pányé
pánt hányé
pántlika dori, pántliká
pap rásáj
papné rásányi
paprikás tokáná
pár (férj, feleség) ámál
pár (szh.) duj
pára párá szolinzsá ávri
paradicsom moré
parancs vophélél
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parancsnok

pórul jár

parancsnok parancsiny
imánus, sérálo
parancsol parancsolinyilész
kéltélinkászké, vophéné
parányi názsánél
paraszt bájárdo,
gádzso, proszton
parázs jág,
zsáro, tátohin
párna périná, párná
kájszovénto lémpéláté,
párnahuzat cirdipo
párolog ávritágyilász
part pláj
pásztor omigyelinyi péléngyé
paszuly foszuj
pata phuro
patak jén
patika kájdikérél opirulé
patkó pétálo
pattanás phágyilász
pazarol musárél, prédálinyi
pecsenye mászt,
pécsijé, pékibén
pecsét pecséte
pedig másodéré
példa sáj
példakép gindinyipész
pelyhes porálo
penész mucsédo
penge párijé
péntek pálásztroviné,
párásztyovi
pénz lové
pénzes loválo
per hámo
perc phérél
pereg zsá
persze száj
perzsel kháná
piac pijáci
pihen ácsél pothán,
pihenyináv, télébésél
pihenés pihenyini

pikkely dikhél lávo,
sunévo
pillanat ákáná
pillangó pillángová
pincér picéri
pipa cirdinyé, csupni
pipázik cirdél
pirít phábárél
piros lolo
pislákol szekkéré
ánglo dáthán
piszkál szepiszkálinyi
piszkos melálo, meláloj
piszmog lácsájollész
piszok mél, náphéné
pléh punlijá
pletyka hohávél,
szejpándállész dédumá
pocak bároforésztro
pofa pofálké
pofátlan mélánzsávuno
pofázik neácsél
pofon pálmá
pofoz pálmasinel
pogácsa bokolyi
pogány dáro
pohár dándoszoszté
péphányi, thátáj
pók pizsáno
pokol pokolá
pokróc colo
politikus ophérél pésztigogyi
pólyáz pátyárél
pompás szájphurdél
pont ándéjik, ponto
pontos sáj
pontosan zsinkodé
pontosság bistosonin
por posi, práho
porond májbáropráho
poros práhászlo,
posztávo, tán
pórul jár náfélphirél,
náfélphurgyász
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posta

régi

posta páléodiná
postaláda kácsoándrodiná
postás kájánéllé
posztó pohtán
pótol dikhél
pöffed phutyol
prédikáció szejphénél
prém gulyéro, posztin,
odumoszo pébárukáputo
présel lunyiné, nyominyi
prézli prézlive
próba nákámél, probálinyi
próbál zimávél
próbálkozik dikhél
probléma hilészávébutyá
puha korro, kovlo
puhít kojárél
puhul kojol
puliszka mámáligá
pumpa phugyinyé
púpos puposo
puska phárárgyi
puszta khájgyélészlé
pusztít romujél
pusztítás romupé
pusztulás szávothél kéré
putri kolyibá
pünkösd ruszájé
ráad oprácsinél, pélédél
ráadás májoprécsunél
ráakad árákhél
rááll pélésztétorgyol
rab robo, phánglo
rabló bárocsor
rabol csorgyász
rács székhál
rácsap pélésztézsá
rádió száodásávél
ráér májkiszon, májlassan
ráfizet oprépotyinél,
pélátékosztinyi
ráfog pélésztéhunél
rág csámbél
ragad ásztárgyol

ragadós pélésztérágádinyi
rágalmaz széjnáphél phénél
ragályos pélésztézsál
ragaszkodik hudélpészlészká
ragyog finyesohin
ragyogó sztráfinél
rágyújt phábárél
rájön pélátávél
rajta pélészté
rajtakap pélésztékápinyi
rajz péláté
rajzol kérélvárészo pépápirosá
rak rákingyász, rákinyi
rák hál, kárábin, ráká
rákapcsol ándréhuné, ándréphélél
rakás ándélészté, nájoprékérél
ráken phélésztémákhé
rakódik ládávél
rakoncátlan mélánzsávunohin
rákos násfálohin
raktár szilokhél kánimájbut
rámered pélészté páhugyász
rámutat pélésztészikálé
ránc korco, mákámélthémikél
ráncos phuro, szeráncosohin
rándul cirgyol
rang ránginyi, sérálo
ránt cirdél, ránditingyász
rántotta cirdél
rászorul áválálészké lácso
rátalál zsál
rátermett poatyéké kidehin
ravasz béngésztro, hohánohin
ravaszság náfélnyi
ravatal kicomco pélészté
rávesz násunél
rázendít gindinyává
recept kámpéllészké
recseg phárol
rég dolmul, gyémult
régebbi májgyémult
régen csácsész
reggeli toszárá
régi gyémultuno, puráno
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régiség

rügy

régiség purányipé
rejt gárávél
rejteget széjdárál
rejtélyes szájgindinyi
rejtőzködik szélundzsánélpész
rejtvény nákáméltégáruvél
rekesz phiré, rekesztingyo
rém náféldikhél
remeg dárál, izdrál
reménykedik szemángélpé
délpélészké
reménytelen nápátyál
rémes májopré
rend kérélréndo, patyivipé
rendel pénél várészo
rendes rendesohin
rendetlen nácsáángyész kájcs
rendez lácsárél, phérél,
szekon felo kérél, télél lácso
rendszer ávélutá
rengeteg but
répa murki, phoválo
reped phárilász
repeszt pángél
repül oprégigyász,
phákhél, repilinyi
rés phárigyá
rész rik
részeg cinyono, máto
részegedik mátyovél
részeges mátyárdo
részegít mátyárél
részegség mátyipé
reszel morél
reszelő rin, táhurgyávé
reszket izdrál
reszketés rádzinipé
részletes kidélmájbut,
osztindéllé
részvét lijász
rét kaszálovo, rito
réteg lészél májopré
retteg dárál
réz csárkomá

rezes csárkomászlo
riasztó kámélté pusidél
rigó kájdzsálopré
rikít szekérél
rikolt sigárdél
ringat lándzsánél kéko
ritka májfrimi, májritkávonin
ritkán májfrimihin, májlassan
robog szecsijárdél
rohan zsán
róka hulpé, résuno
rokon nyámi
román (o)láho
rombol musárdél, musárél
romlás musárdohin
romlik muséljász
ronda náfélnyi
rongy kotor, tréncá
rongyos májkotor
ropog szájlipinyi
rossz mizeh
rossz érzés náfél hákérélpész
rosszalkodik náfélkész
rosszaság kérélnáfél
rosszindulat kiszo lésztroliho
rosszkedvű náfél mánus
rosszul náfél
rothad kernyol,
khirnyigyász, szemuseilé
rozs hábéná
rózsa lulugyi
rögeszme koláhávélin
rögtön ákáná
röhög ászál
rövid szkurto
rövidebb májszkurto
röviden szkurton
rövidlátó nádikhél misto
ruca khájnyi
rúd rudá, kás
rúg málávél, sudél
rugalmas málávél
ruha hányé, gádá
rügy kástputré, pájtrin
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rüh

sokaság

rüh géro
saját lészri, monrohin
sajátos pélésztromuj
sajgó dárá
sajnálat sajnálinyitut
sajnálkozás lészél pészlé
sajnos pélészkémilá
sajt cirál, királ
sanda bárészohi
sánta bángo
sántít bángyárél
sántítva bángyol
sápadt sárgon
sapka sápká, sipká
sár csik
sárga gálbéno
sárkány béng
sarok khur, sárká
sáros csikálo
sátán onáfél
satnya szaunyilá
sátor csátor,
kátuná, etykhér
savanyú suklo
seb phugnyi,
phuszáibé, sebo
sebhely othépothán
sebtében szigyárél
segéd vászdél, vászdéllész
segg bul
segít ázsutél, vásdáv,
vászdél, vászdélész
segítség ázsutipé, vászdé
sejt (ige) gidinyi
sejtelem kájcsiszoszré,
págirélpé
sejtet bodzsingász
selyem phánri, phár
semleges námikhájcs
semmi khájcs
semmiért nisvásélimé
semmirekellő nálészékájcs
senki kájhilo, koli
seper silávél, sulávé

seprű moturá
sereg butcsiriklé
sérelem szemángélpéléllé
serény jutyon, zoránzsál
serke likh
serpenyő tigájá
sért náfélpélászlászké
sertés bálo
sértődés rucsél
sértődött náfélpélászké
séta zsándlépálé
sétál kidélávé pálé,
szejpirél ándrépálé
siet násél, szigyárél
sietség szigyáripé
siettet májjutyongilász
siker kigyéász, mistohin
sikeres náfátyá
sikerül száotégyilász
sikolt sigárgyász bári
sima vorton
simít lásáréllá, rávnél
simogat pátyárél
simul lészkézsál,
simulingyász
sír (fn.) siro
sír (ige) rovél
siránkozik széjnáfél gindinyi
sírás rovipé
sirat rovjárél
sivár dikhéllávo,
várészofojinyi
só lon
sodor ándré keveringyász,
ándréhullélész, nézsilászlész
sodródik okétáréhudéllész
sofőr soféri
sógor sogoro
soha sohán
sóhaj báriphurgyél
sóhajt gyihlél
sok but
sokáig májbutphéné
sokaság budzséliny
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sokféle

szánalom
szabadság libéro
szabály észikhávéllész,
kidékámpé, tékidéá tékité
szabályos voginyi
szag szung
szaglász sugél
szagol khándél, szungél
szagos kájnélészké
száguld májgyors
száj dukhál, muj, ustá
szájas mujászlo
szájhős opréocséro
szakács kontávél
szakad csinyilász, singyél
szakáll dikhéllá, dzsór
szakállas bárbász,
válálo, dzsórászlo
szakít csinyol
szakítás sirél
szakma zsál
szakszerű szekujkánvé
szalad násél, prásztél
szalag bándo, dori
szalaszt vászlészké násél
szálka szohán
száll urál
szállít ángyász,
ligél, télézsál
szálloda kájcsové
szalma pusz, szulmá
szalonna bálévászt,
thulomász
szám gen
szamár kar, mágárá
számára pélész pélészpé
számít gindinyi, phénél,
pucsél, számitinyi
számítás oprészámitinyi
számla irinyi
számol genél,
szepphénél
számos lésztro
szánalmas ágázsánél
szánalom szezsánél

sokféle budzsénin
sokszor májbutyivár
sompolyog phurgyél
sonka sonkon
sopánkodik kidélkámpél,
szephénél
sor rendo, székcsudél
sorozat pálékámél,
télékáj jékhár
sorrend rendrehin
sors étréji,
pháripo, szé
sós londo
sótartó lon
sovány soványon,
szlábon, kislo
sör beré
sőt dikhéllávo, musárél
sötét sutito, táméto
sötétedik támjovél
sötétség tamlipén
spekulál szenáfélkéré
sugárzik májnáfél
suhanc murs
súly phár,
pháripé, pháripo
sunyi vokidé kolohin
súrol otélnyomingyászpész
susog phénéllészké várészo
suta nányilészékán, sztungo
suttog ándonáfél,
kábijék phurgyél, sugingyász
süket kásuko
sül khán
sületlen dipélko
sült péko
sürget szigyárávél
sürgős májjutyon
sürög-forog jutyon
sűrű gyészo,
májbuthán, sirivon
süt pékél, pékho
sütemény tésztész, pohál
szabad ákánáságyá, piro
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szándék

szerencsétlen

szándék csájkéná, gindo,
kidélgindinyi, pátyálpész
szándékos otyéácsél,
szokámész
szándékosan dákén
ándzsánész
szándékozik lépérél
szánka szánká
szánt szántinyi
szántóföld phu oprácsivé
szar khul
szár rán
szárad sukjovél, sutyol
száraz sukko
szárazság sutyipo
szarik hivel
szárít ávélphirél,
sukjávél
szarka kékérátká
származik káthár
szárny phák, pháká
szárnyas phákálo,
phákászlo
szarv sin, singá
szarvas singászlo
szavaz kidékámévo
száz etysir
százados om májbáro
százalék etypást
szebb májsukár
szed kidél, kinyász
szeder csámutyiré, dud
szédít dinyisejol
szédül zájinyi
szeg (fn.) szego
szeg (ige) kárfin
szegény csoro
szegénység csoripé,
bárocsoripo
szégyelős lánzsánuvo
szégyen lánzsávo
szégyenkezik ládzsél,
szájdémpé
szégyentelen bilázsávéhko

szégyentelenül lánzsánélkoni
szék csák, szkámin
szekér ordon, vurdon
szekrény csándi
szél bálvál, jivend
szeleburdi májfrimigogyi
szeles bálvájászl
széles buhlo, májbuhlo
szélesség bujipé
szeletel kityékotor
szélhámos dárálohin, dinyilo
szelíd blindo,
korro, nákáné
szellemes csájolész
szellő bárvál
szem ják, mirijákhá
személy zoráli, zséno
szemérem ládzs
szemét phordomucsko
szemlél gindinyipé
szemöldök pov, princsényi
szempilla cimpjá
szempont ákháná, zsinkolé
szemtelen náfélnin, nápátyé
szemügyre vesz mélánzsávuno
szén ángár
széna khász
szent pátyál, szunto
szenved butphénél,
zsungálész
szenvedély násfálohiny
szenny mél
szennyes mélálo
szép sukár
szeplő kiszoszo
didémpélé pémuj
szerda tátrágyi
szerelem csumidélpé,
kámávipén, kámipé
szerelő szokérél
phénél butyi
szerencse báht
szerencsés bahtálo
szerencsétlen bibáhtálo
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szerencsétlenség

szőr

szerencsétlenség bibáht
szerep phénél,
szityilészinházo
szerepel szerepelinyi,
szekkonfelo phénél
szeret kámél
szeretet kámipé
szeretne csájolászmán
szerető piráno
szerez ángyászpészké, rodél,
szeáré kéré, ángyász várészo
szervez phénél várészo
szervezkedik szepucsél
szerződés phándálo
szétoszt tékádél tépodél
szétszór szerteszijezsál
szid kusél
szidás bárokosipo
sziget ándé
szigorú butphénél, májnáfél
szíj morcsi
szikla bárovál, kisziklá
szikra prázsá
szikrázik szejákhérél
szilárd kálájlésztroná
szilva pruná, szlivá
szimat pucsél,
székihivé ándépávél
szimatol gyikhél
szín lono
színdarab bárokotor
színes szekkonfelo
szinte pátyá
színtelen kidékámjász
szintén csákkidéhin, dikhél
szita szitó, usán
szitál usánél
szív (fn.) gogyi, jilo
szív (ige) kosél
szivacs dikhéllávo
szó dumá, lav, vorbá
szó sincs róla nányidumá
pálkode
szobor szobro

szófogadatlan nápátyál
szokás hinlészuká, hintezsánél,
kidáhin, náhákéré, szikipé
szokik szikjol
szoknya csocsá, rokjé
szoknyavadász zsunyikányi
szól pucsél
szolga pléiszkérdo,
szlugá, szoáthovél
szolgál szogálingyász
szolgálatkész zsánávész
kété butyi
szolgalelkű kisuro gogyi
szólít álávdél, dumádél
szombat szábáto
szomj trus
szomjas trusálo
szomjazik trusájovél
szomorít trisztoszárél
szomorú busulinyi,
ruslo, trisztó
szomszéd pásuno,
szomszido
szopik csucsipél
szórakozás szejdéldumá
szórakozott szekkonkásztél
szorgalmas jutyon,
jutyonyino
szorít kikhidél
szorongat széácsudél,
kikidél
szoros kikidino
szoroz májtélé
szorul kikigyol,
kikinyászmá, zsáltémángé
szóvá tesz pátyáipo
szóval dumáhá
szögletes téstárrigá
szőke párno, phánglo
szökik huttyél
szöktet huttyávélász
szőlő drákh
szőnyeg paszterni
szőr dzsár
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szörnyeteg

tapló

szörnyeteg bálálo
szörnyű ucsé
szőrös bálászjo
szösz kilcá
szövet phángá, phár
szundít lundrálohin
szúr puszávél
szurok ricij, usávé
szuszog hurgyél
szűk kon, tánk
szűkmarkú dácinono
szükség dákémuszáji,
kámpél
szükséges kámpélmángé,
sukárlész
szükséglet dákékámpélá
szül árákhágyol,
bojél, khán
szülés bojipé
születés árákhájimo
születik kirgyilász
szünet tálészlácsé
szűr (ige) thályik
szürke szuro
szűz szivél
tábla táblá
tábor májbutmánusár
tág, tágas ácsél, bulho
tagad náfél, nápátyál,
phénél ávri
táj májdur
tajték szpum
takar dzsákél, sárávél,
ucsárél, pátyárgyom
taknyos limálo, ninyálo
tákol zsánél
takony lim
tál csáro
talál árákhél, rákhél,
cséjingyász, gitinyi
tálal ávricsunyászlo hábén
találat rákljász
találékony náfél várészo
találka lészlépé

találkozik lészlopé,
ruszvászlé váréká
találó poatyé ké ráklé
találomra nányibiztos
talán dáké, kidehin, poatyé
tálca sáo
talp tálpá, támlo, tunyériko
talpára áll pokoré ászlé
talpnyaló munyálo
talpra állít pépindré
ándéászmán
támad ácsávélész,
námikhél, tálésztyácsilász
támadás lészjélpészlé
támasz rákélész
támaszkodik ácsél áldékán
támaszt támasztinyi
támogat hirpásli
támogatás ácsélpé pánsli
tanács pénélészké
tanácskozás májbut
tanár koncsikávélész
tánc khélipé
táncol khélél, szkhélé
tandíj kodá szikávélész
tanít szikjárél
tanítás szikávélész,
szikjáripé
tanító orászikávélész
tántorog szepékpásrizsán
tanú lésztrolácsé mánus
tanul hinte szityol, szityilom
tanulás szityovipén
tanulság hohárél
tanya szélási
tányér csáro, téjéri
tapad májfrimi
tapasztal ávrizsánél
tapasztalat gindinyi
tapintat volépinyi
tapintatlan lánzsáné
táplál hál, párvárél
táplálék májlácso
tapló jászká
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tapogat

térdel

tapogat kérélész vászté
tapos lipinyi
taps márinándo pálmé
tárgy árti, pébárészoszté
tárgyal májbutkolá
tárgyalás ándonáfél,
itililényész
tarisznya száuzilá,
tresztá
tarka káriál pálhi
társ mál,
muro rom, vo
társalog májbutél
mánusécá
társaság málipé
társul phinél budzsénél
tart árákhél, likrél,
hudél, nyikérél várészo
tartalék phinél
májbudzsénél
tartalmaz májbut pojivél
tartalom phillész
tartály báriphiri
tartomány dizs
tartósít kámél
tartozás unzsulipé
tartozik kámél
táska táská
taszít nyominyi,
pizdél
tátog hutyél
tavasz prolityé, távászi
távirat pénél
várészo durál
távol dur, durál, lu
távolban májpácsé
távoli májdur
távolodik dhuréljol
távolság dinánglé, duripé
távozik zsál
taxi motorá
te tu
tea téá
tegez bokéjá

tegnap ity,
okevérics
tegnapelőtt okeverityé
tehén gurunyé, guruvnyi
teher májbut, phár,
pháripé, tehero
tehetetlen nákámél
tehetség dákésáj,
dákiszáj
tehetséges phirész
tej thut
tejes thudáji
tejfog dánt
teker boldél, oprékérél
iszárél várészo
tekercs tekercso
tekeredik opréiszárélész
tekint dikhél
tekintély gindinyi
tekintet dikhél
teknő báláji
tél jivénd, nyilény
telefon telefono
telepít ávrip
telihold holdo csumut
teljes pájékpás
teljesít kérél,
télé szekkon
temetés ándépucsolélész
temető práhométhán,
temetive
templom khángéri
tenger dévruál, morosz,
májbutpányi, tengero
tengerész száuphirél pépányi
tengődik dikhél
tenyér mánro, pálmá
tenyerén hordoz povászt
lizsávlész
tenyészt májbutyin
tép csingrél
térd csáng,
miribokhá
térdel csángádél
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térdre hull

tornác
téved nápátyál
tévedés tévedingyász
téves hohávél
tévútra vezet pélácsudrom
csudászpész
ti témél, tumé
tiéd tido
tiltakozik nákámél
tinta etykir
tipeg phénél
típus usáréllész
tiszt kidélkámél
tiszta tisztávonin, uzso
tisztás májtisztávonin
tisztaság uzsipé
tiszteleg párikérél
tisztelet pátyállészké
tisztesség bári
tisztít kirgyász, uzsárél
tisztítás koszipén, uzsáripé
titkos náphénél
titok nákáméltézsánél,
nákhámélté phénél
titokban nákáméltéphénél
titoktartás nákámél
thépénél kájcs
titoktartó zorán náfénél kájcs
titokzatos székhidéhin
tíz bézs
tó pányi
tojás ánro, járo, pángro
tol nyominyi
tolakodik zsálánál
toll poor
tolószék kidélkámél
tolvaj csor, tilhari
tolvajkodik csorél
tombol lácsálollész,
phábárdé
tompa démpéllé,
phurdinyi, tompáhonyin
torkos tirro
torlasz létélkolo pányi
tornác tornáci

térdre hull pébokéndé jélász
terel árivészé kányi
terelés oprépélészté
terem (fn.) kádá termo
terem (ige) kirgyom, pringyol
terep májbáro thán
terhel phárárél
terhes phári, pháro
terít ávricsuvél
terítő májlészo
terjeszt guji ávi
termék szocsuvé
termékeny phimájbut
természet lészroszásztro
természetes khidéhin,
kidélkámpél
terület obáro thán
terv butphénél,
szálphélél, vophénél
tervez hászárávéllá,
phénél várészo
tessék dikhéllávo
tessék-lássék kámél tédél
test trupo
testület báriigyiz
testvér phrál
testvérség phrálipé
tesz csunyom, kérél
tészta bokhélyá, csumér
tesz-vesz sojuthálél
tétlen bikérdo
tétovázik ászénáfélin
tető dhu
tetőpont zsinopré
tetszeleg pothán
tetszik butivácsálé, csájol,
csájolmán, csolpésztélé
tett kéripé, lésztroszevoro
tettes jékhán
tettet kérávél
tettrekész kérdo
tetű csuv, gurinyi
tetves csuválo
tévé tévévo
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torok

udvarias

torok kurlo, tar
torony báricsikányo pányi
torz ávérdikipo,
kisollésztro muj
továbbá mánkhié
több májbut
többé-kevésbé
májbut-májfrimi
többnyire májbut
többször májbutvárá
tök dudum
tökéletes nányimisto
tökéletlen kolo
tölt phárdél, phirgyom
töltelék phorgyi sháv
töm phéréllá
tömeg budzsénin
tömény májbudzsénin
tömör phirdol
tömören májbut
tönkremegy phirbélágigyász
tönkretesz komnásválo zorál,
szejmusárgyász
töpörtyű zévéje
tör (ige) phángél
töredék hurgyipé
töredelmes phágordi
törékeny phánglo
törés phángipé
törik phágyol
törlő szhoákoszémplé
törmelék hurdé
törődik nákámél
török phagán
töröl kocsélész, kosél
törpe cinono,
cinonománus
történelem pucsél
történet szohin
történik szoávéllá
törvény bárokhér
birovoszro, kriszi
törvényes pétorvinye
törvénytelen zsánko pétirvinyé

tör-zúz csukilél
tövis khánro
tövises khánrászlo
trágya gonoj
tréfa dudum, holáhé
tréfálkozik kérélphérászá
trombita phudinyi
tud dzsánél,
zsálész várészo
tudás szozánész
tudatos gindinyipész
tudniillik phénélcizsánész
tudomány tugindinyész
tudomásul vesz khidélgindiny
tudta nélkül bikájtéphénél
túl hohorigá,
phirdál, tulinyi
túl sok préábut
tulajdonság lészrémánusá
túljár az eszén okuridá
opirél gugyi
túr turkálinyi
turkál csunávél, lénákhé
túró ciral, királ
tű sziv, szu
tücsök pricso
tüdő ángrálé phoré
tükör glindá, tikeri
tündér sukárcsáj
tündöklik phábol
tűnik zsukárbálo
tűnődik kinlodinyi
tűr dunávél
türelem dunájipé, olácsél
türelmetlen náphénél
tűrhető vogindinyi
tüske kánro, szu
tüskés báji
tűz jág, ják
tűzálló ácsél ágláják
tüzel jágkérél, phéják
tüzesít jágárél
udvar ávliná, bárothán
udvarias sukárdél dumá
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udvarlás

ünneplés

udvarlás zsálláté
udvarló csájollész
udvarol phirél
udvarol phiréllészté
ugat básol, dácsél
ugatás básipé
ugrál huttyél
ugrás huttyél
ugrik huttyél, usztyél
úgy kidé, nányi
úgy ahogy szá ászár
ugyan szájkékidéhin
ugyanakkor kákoszájin
ugyanakkora thákor
ugyanaz székodá, szélásodá
ugyancsak szekidéhin
ugyanis kicomdzsánész,
szekhodé khedikhél
ugyanolyan széjkiszil,
székodá
ugyanúgy szekidehin
új tronáj, névo, nyévo
újít névonyin
ujj anguszto, nájá
ujjas nájéngo
újra dgyángyélévészté
újság névipén,
nyévipé, névoségo
újságíró ujságirovo
unalmas gindinyipész,
nácsájollész, nápátyárdé
unalom ruséllá
unatkozik gindinyipészté,
rusziszárél
undok szejkiszohin
undorít grécoszárél
undorodik náfélilészké
úr ráj
úri rájkáno
úrnő rájni
úszik plémél,
zsáj ándo pányi
uszít zsádélé pélészté
út drom

utál náfélpélé lészké,
nákhámél
utálat nányi misto
utálatos láfél, nááfélnyin
utána pálodé
utánoz zsálpál várékásztész
utánzat pálové
utas droméngro, podrom
utasít phénél várékásztész,
phélél várészo
utasítás phélél káriktézsál
utazik zsáldur, zsálpodrom
utazó kolészké
kodzsál podrom
utca gáv, vulicá
útiköltség lusárél
útirány podromdzsál
útlevél pápirosész podrom
utolér pálárészléászmán,
phálárészvé
utolsó dikhéllész
útvesztő podromzsál
üde kádé
üdül ávribésél
üdvösség posudro
üget potyárdó
ügy vo
ügyel szájgindinyi
ügyes igyesonin,
sukármánus
ügyesség sukárcsávo
ügyetlen kiszohin, nákámél
ügyfél kidélkámpész
ügyvéd o baro mánus
ül bésél
üldöz szejtrádél,
zsálpálészté
ülés télébésél
ülésezik ják
ültet bésávél
ünnep inepo,
pátrágyi, szírbotáré
ünnepel ákányá innepo
ünneplés innepelinyi
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üres

városnegyed

üres csucso, csucsohin
ürít susárél
ürügy láféllészpélészké,
pucsél várészo
ürül csucsél
üt ákél, csálávél, limél
ütés dáb, dél
ütközik ékhétálémpé
málémpé, limigyommá
ütött-kopott dinyilásztárdá
kopingyász
üveg glázsá, ivégé
üvölt ávrilijász
űz trádél
üzen pátyál, phárik
üzlet bolto
vacak náfélni
vacog sevo
vacsora tihal
vad vodon
vád bikingyászmán,
puripé, vádinyi
vádaskodik szekámél tézsál
vadász ovadászi,
vadásziká bustirél
vadászik zsálpállészté
vadházasság nányicshilá
khálipo
vág csinél, zsállász
vágás csinipé,
csivél, székámélász
vágott csindo
vágta télécsingyá
vagyis fiékáná
vagyon bárválipo
vaj csil
váj dukhál
vajon návészár
vak korro
vakar csándzsél, rándél
vakarózik hágyuvél
vakond tápásztindé
vakság korripé
valahány várékicom

valahára dikhéllávo
valaki kon
valakit várékász
valameddig zsinvánékáná
valamelyik várészávo
valamennyi várékicom
valami várészo
valamikor várékáná
valamilyen várészoszro
valamint várészoszro
valamit ér részél várészo
válasz phénél
válaszol dikhél lávo
választ áloszárél
vall ávriphénél, szivél
váll fiko, piké
vállalat dáro
vallás szoszroál
vallomás kidél
puslélész, nákámél
való kidelhin
valóban csácsészi
valódi názsánál
valóra válik kigyász
valóságos ávriphénélszek
valószínű dikhéllávo,
poatyéké kidéhin
változatos máoglé
változik muséjol,
szekéré pésztigogyi
változtat musárél
vámos pocini
van hin
vándorol zsálpészké
vár (ige) uzsárél, ázsukárlé
váratlan náuzsárél,
náuzsárgyo
váratlanul náuzsárdom,
uzsárgyász
varázsló kogánáfélkéré
várhat uzsál
varjú csávká, koráko
város forro
városnegyed fertáli
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varr

viselős

varr szivél
varrás szuvipé
vas szásztér,
szásztri, trászt
vasaló vasalovo
vásár foro
vásárlás kinipé
vasárnap kurko
vásárol cinél,
cinélvárészo
vaskos zorálo
vastag thulo
vasút trásztdrom
vászon thávo, vászno
vázlat sááj
véce pébudá
véd námikhél
védelem zsásztroté
veder brágyi, csiboro
vég ágor, nákri, szekkon
végeredmény nékpálál
véget ér dosztáhász
végez gitunyi
véghez visz szokhámél
végigjár zsálzsinánglé
végleg gyétit, kásznányi
végre májpálál, pálál
végrehajt oprétrányomlé,
szekkonphénél
végrendelet májpálál
végrendelkezik ucsénálész
végtelen nányilágo
végül lékphálál
végzet gitungyász
végzetes gitungyász
vegyít széjékhétánécsuvél
vékony száno
vékonyít szájárél
vékonyul szájél
vele vélé
véletlen nánzsáné
véletlenül nákhámélá
vén phuro
vendég májbut mánusár

vendéglő boltobáro
vénség phuripé
ver márél
vér rát
verejték márélész
verekedés málélpész, máripén
verekszik málélpész
verés máripé
véres rátválo
verőfény bározorálo
vesz cinél, liász
veszekedik csingárél, délpész
veszély hinoándonáfél
vessző ván, zsáné
veszt császárél
veszteség hászárdé
vet vicsérél
vétek dos
vétel kinipé
vétség pálál,
tévol náfél kirgyász
vezet ánglázsál, ligrél,
trádél, vezetinyi várészo
vezető vezetinyi
viasz mom
viaszos momászlo
vicc lizsinyász, phérász
vidám blindon
vidék dhum
vigyáz amintyilél, gárdél
vihar báridávár
világ limé, lumé
világít gyészin
világos gyész
világosan kogyész
villa furká, villá,
pusájé, phoszágyi
villám málnosz,
csérészkroják
virág lulugyi
virágzik nyilinyi
visel volélpé pésztré
viselkedik phirálélpész
viselős khábni, khámnyi
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visz

zsíros

visz lizsél
viszály démpén
viszket csandzsél
visszajön páláviljász
visszatér ákáná
visszautasít pálélingyész
vitat phénélbut
vitatkozás szekkon kászké
vitatkozik démpél
víz pányi
vizel mutrél
vizes pájászló
vízi pájéko
vizsgál náfélnyin
vizsgálódik nákámél
volna távélász
volt szár
von cirdél, cirnyom
vonul zsámpéné
vő dzsámutro
völgy csár
zab zsov
zaj lármákéré
zajong csingárkérél
zaklat isárél
zaklatás phénéllészké
zálog szimágyi

zár (fn.) zárinyi
zár (ige) phándél
zavar oprékérélo szé
zavar vk-t kergetinyilész,
násávéllész
zavarba ejt ándomélálo
pomikléász
zavargás zsungálo
zavarja náféllilészké
zavaros mélálo
zavartalan námélálo,
nányimélálo
zenél lávutél
zenész lávutá
zöld zéléno
zuhog dor o brisind
zúz licsárél, phángárél
züllik dinyilohin
züllött zilingyász
zűrzavar nányilhákérél
pélmisto
zsák gono
zseb poszotyi
zsidó biboldo
zsír csikén
zsíros csikénálo,
dosztáláho zsirisohin
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ábláká ablak
ábridinyom adagol
ácsáljom beállít vh-va
ácsárél integet
ácsávélész támad
ácsávélo pányi gát
ácsél ágláják tűzálló
ácsél áldékán támaszkodik
ácsél áll (ige), marad
ácsél pászlészlé ápol
ácsél pothán pihen
ácséllész álnok
ácsélpé pánsli támogatás
ácsészhász megvalósít
ácsijász elmarad
ácsilász morodrom eláll
ácsiljász mirigogyi
megáll az ész
ácsipé maradás
ácso ács
ádié arra
ágázsánél szánalmas
ágo ág
ágor vég
ágyész ma
ágyésztáji szé maholnap
ákádingyom akadály
akáná andékálágyészá fontos
ákáná ápél tégogyáté alkot
ákáná ávél következik
ákáná azonnal,
ezalatt, most
ákáná indulinyi indul
ákáná nárusél békesség
ákáná-ákáná már-már
ákánáisohin ős
ákánákidákél misto
megnyugszik
ákánáságyá szabad
ákánáv ilyenkor
ákánávri eredménytelen
ákásztingyász fékez
ákásztínyi akaszt

ákháná purgyél jellegzetes
ákháná szempont
ákháráv hív (ige)
ákháré kéthé ávré gyűjt
ákhárjol hivatal
ákhor dió
álákél eltesz
álávdél szólít
áloszárél választ
ámál egy pár (férj, feleség)
ámáro hit
amédikél előrelát
ámél mi
áméngé nekünk
ámidáké hátha
áminá ándusálé kifogás
amintyilél vigyáz
ánákájlész idead
áncs öt
ándé sziget
ándébárészté nagy
ándébutyi dolog
ándéduj phájglász kettétör
ándéhányik kudarcot vall
ándéhingyi börtön
ándéiskulá egyetem
ándéjék közöl
ándéjik pont
ándékirgyom becsuk
ándékodá ahelyett
ándékokávé kézbesít
ándékokévéri nyugodt
ándélészté bizalom,
gyönyörködik
ándélészté phándél beleköt
ándélészté rakás
ándépucsolélész temetés
andodémiklász abbahagy
ándonáfél suttog
ándopáto álszent
ándrál belső, belül
ándré bekapcsol
ándré prindzsángyi belenyugszik

ándréácsiljom

ávél

ándréácsiljom beáll
andréánglé előfordul
ándrébángyol behajlik
ándrécsol betesz
ándrédikléász benéz
ándrégijom behatol
ándrégiljász belemárt
ándrégyinyász beáztat
ándréhullélész sodor
ándréhuné rákapcsol
ándrékájárél befeketít
ándrémáklélé beken
ándrépátyárél letakar
ándrépéjász beesett
ándrépélélész bejelent
ándréphábárdél befűt
ándréphélél rákapcsol
ándréphirél bejár
ándréprindzsángyász bevall
ándréprindzsányi beismer
ándrévásmárészko ken vm-t
ándrézsál befolyás
ándribugyél örökre
ándruno belsőleg
ándundár küszöb
ánél hoz, hozomány
ánélcsudél szekkon beszerez
ánélpészké but megszerez
ángár szén
ángitoro kérő
ánglájilász megkerül
ánglál elöl, első
ánglálil előkelő
ánglálin előny
ánglázsál korábbi, megelőz
ánglé előre
ánglékérél késik
ánglélél elővesz
ángléphénél felkészít
ánglézsál léc
ánglodé azelőtt, előtte
ánglodilo délelőtt
ángrálé phoré tüdő
ángrusznyi gyűrű

anguszto ujj
ángyálo angyal
ángyász elhoz, szállít
ángyászmángé elfogad
ángyászpészké szerez
ánozsánél meggyötör
ánro tojás
ánvlál külső
ánvrusnyi gyűrű
ápszá könny
ápszárél könnyezik
ápszin acél
árákél feltalál
árákhágyol szül
árákhájimo születés
árákhél őriz, őrködik
árákhél ráakad
árákhél talál, tart
árcsics ólom
árivészé kányi terel
ármájászlo átkos
ármin káposzta
árnyiká árnyék
áro liszt
árti tárgy
áruvél cserél
ásárél dicsér
ásunél hall
ásunipé hallás
ászá mosoly
ászál felnevel, megver
ászálész mosolyog,
nevetséges
ászállész elnevez
ászán kerék, köszörűkő
ászánélész kedves
ászápohin kacagás
ászáv malom
ászávári molnár
ászénáfélin tétovázik
ásztárgyol ragad
áválálészké lácso rászorul
ávásosonin avas
ávél jön, jövő, lesz
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ávélá dákánálá

bágyilász

ávélá dákánálá meglep
ávélá következő, módosít
ávélátélész jutalom
ávélin fülke
ávélkujmáné megránt
ávéllészké csádipo hányinger
ávélphirél szárít
ávélt tédikhélmán meglátogat
ávélutá rendszer
ávélután alkalom
ávér másolat
ávércsik agyag
ávérdikipo torz
ávérhurgyipé fűszer
ávérin különös, megváltozik
ávérlumé másvilág
ávérmánus idegen,
nemes (fn.)
ávérutá máskor
ávgin méz
ávilász megérkezik
ávipé jövés
ávliná udvar
ávráél kiszemel
ávrál lendület
ávrécsándész másképp,
máskülönben
vréhin elcserél
ávrépálé felesel
ávrészro másé
ávréthánészté másol
ávri jilász kijárat
ávri kikapcsol, kiutasít
ávriákhálélész kihívás
ávriávéllá kinő
ávribékilingyé kibékül
ávribésél üdül
ávriboldél kifordít
ávricilinyász fárasztó
ávricinyilász kiáll, kimerül
ávricinyol elmerül, fáradt
ávricirdélpész kihúzza magát
ávricsijilász fáradozás
ávricsilingyász elfárad

ávricsol kitesz
ávricsunyászlo hábén tálal
ávricsuvél terít
ávricsuvéllész leterít
ávridikhéllá kiút, kitartó
ávridilingyász kidől
ávridusléász kifejt
ávrigyilász kimászik, kiszabadít
ávrihongyilász kilyukad
ávrihuél kifog
ávrikérélé szé kiegészít
ávrilipingyász kilép
ávrimiringyászlész kimér
ávrimukél kibocsát
ávrimuséilász kibont
ávrinácsol kifoszt
ávrincino izzadtság
ávrip telepít
ávripárungyász kicserél
ávripélész, kieszel
ávripéné kielőz
ávripérágyász kiejt
ávripérél kiesik
avriphárol fakad
ávriphénél jelentés
ávriphénélávo kifejezés
ávriphutro kiváló
ávripo határo határ
ávripoté kibogoz, kivon
ávripotyingyélá fizet
ávriputyingyász kiakad
ávrisovél kiürít, kidob
ávriszárdéllá kiborít
ávriszpumikél felszabadít
ávritágyilász párolog
ávrithovél kimos
ávrizsál csel, feltűnik, kitér
ávrizsánél kiderít, tapasztal
ávrizsánéllá kiderül
ázsutél segít
ázsutipé segítség
bádogo bádog
bágyárgyászlész elgörbít
bágyilász elhajlít
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báhri

básipé

báhri tisztesség
báht szerencse
bahtálo szerencsés
báirs év
báj okiácsé önámítás
bájárdo büszke,
elegáns, hetyke
bájárdo paraszt,
henceg, hősködik
bájeto gyermek
bájo baj
bájosonhin bajos
bákri birka
bákriso bárány
bákro berbécs
bálá haj
báláji teknő
bálálo hajas
bálálo szörnyeteg
bálászjo szőrös
bálévászt szalonna
bálicso malac
bálo sertés
balogon bal
bálvájászl szeles
bálvál szél
bánatosonhin bánatos
bándo szalag
bángo béna, biceg, görbe,
mámor, nyomorék, sánta
bángyárél görbít
bángyárél hajlít
bángyipo fanyar
bángyol dűl,
hajlik, kanyarodik
bár domb, kerítés, kert
bárárél nagyít
bárbász szakállas
bárészohi sanda
bári hatalmas, igény
báributyi borzasztó
báributyin diadalmas
báricsáj dáma
báridávár vihar

bárigogyihinlész éles eszű
bárigordoná nagybőgő
bárigyisz palota
báriigyiz testület
báriirvendinyi őrült
bárikánzsál irányít
bárilésztrizo hatás
báriljom növekszik
bárimárhá marha
bárimásztro kevély
bárimoszro nagyszájú
báripé nagyság
báriphiri medence, tartály
báriphurgyél sóhaj
bárjékhár csupán
bárjol nevel
báro forro nagyváros
báro híres, óriás
bárocsomo halom
bárocsor rabló
bárocsoripo szegénység
bároforésztro pocak
bárogáv község
bárohinmánus felnőtt
bárokáputo nagykabát
bárokhér birovoszro törvény
bárokhér kastély
bárokosipo szidás
bárokotor színdarab
báromácso bálna
bárománus nagyképű
báropányi özönvíz
bárovál szikla
bározorálo verőfény
bárvájipé gazdagság,
gyarapodás
bárvájipo birtok
bárvájol gyarapodik
bárvál szellő
bárválo gazda, jómódú
bárvárél gazdagít
básányé furulya
básávél hegedül, muzsikál
básipé ugatás

59

básol

brágyi

básol ugat
béjéto kölyök
béng gonosz,
ördög, sárkány
béngálo hamis (ember)
béngésztro ravasz
béngésztrohin huncut, kacér
bényipé gonoszság
beré sör
bés erdő
bésávél ültet
bésél lakik
bésél phokhám napozik
bézs tíz
bibáht szerencsétlenség
bibáhtálo szerencsétlen
biboldo zsidó
biciklive kerékpár
bicsácso igazságtalan
bicsávél küld
bicské bicska
biékhá párimászro nyomtalan
bifellegonino felhőtlen
bifundosztro feneketlen
bijáv lakodalom
bikájtéphénél tudta nélkül
bikándino kegyetlen
bikérdo tétlen
bikingyászlész elad
bikingyászmá elárul
bikingyom lé mánusész áruló
bikinyimászro eladó
biklélész gazdátlan
biknél árul
bikolákho azonkívül
bilágyi elolvad
bilávél olvaszt
bilázsávéhko szégyentelen
bilegyol elolvas
bilészro külön, nélküle
bilészvástiráklo ellen
bileto jegy
bilogyészro lelketlen
bimánglo kéretlen

binesohin bűnös
bipátyiválo erkölcstelen
birináv bír
birindo bőrönd
biroj bíró
birokozinyi birkózik
bistosonin pontosság
biszterél elfelejt
bizinyándé bízik
bizinyi bizalom
biztoson biztos
blindo együgyű,
gyáva, szelíd
blindon vidám
bodzsingász sejtet
bojél szül
bojipé szülés
bokéjá tegez
bokháipo éhség
bokhájvél koplal
bokhálo éhes
bokhálohin ínség
bokhéjá tészta
bokhéjol éhezik
bokhéri kalács
bokoji pogácsa
boksini gyufa
boldél csavar, forgat,
keresztel, teker
bolipé mártás
bolto üzlet
boltobáro vendéglő
bonápátyál
kádzsinészké kétszínű
bonápátyáv kellemetlen
bontujél bánt
bosnyi kecske
botá dorong
botákást husáng
bov kályha, kemence
bovésztri csive kályhacső
böjétonhin gyerekes
brádokást fenyőfa
brágyi veder
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brigá

csácso

brigá aggodalom, bánat
brigászlo bánatos
brigogyi gyász
brikindélá elárul
brisind eső
brisztél elfelejt
brisztigyálmá elhitet
brisztriász megfeledkezik
brumá dér
bucsáré készlet
bucsin felgyűl
bucsumu fatörzs
budzsánél kultúra
budzséliny sokaság
budzsénin sokféle, tömeg
buhájá baj
buhlo széles
bujászthávijász jöttment
bujho öblös
bujipé szélesség
buká falat
bukárel falatozik
bukho kupac
buko máj
bul segg
bulho tág
bur kitűnő
burhá gyom
buri meny
burnyik marok
burrá gyógynövény
bust gerely
busulinyi bánat
busulinyitut elkeseredett
but összefügg,
rengeteg, sok
butcsiriklé sereg
buthovárdész gyorsan
butivácsálé tetszik
butkámpélészké nagyravágyó
butmánusá banda
butphénél szenved,
szigorú, terv
butphuá birtok

butzsánél igényes
butzséné csoport
butyálo dolgos
butyi dolog, munka
butyimánus munkás
buvéro csiga
cápo kecskebak
cárhin elképesztő
cerro kevés
cikjá cékla
cilo karó
cimpjá szempilla
cindo nedves
cindrohin nedvesen
cingyász megvesz
cinokáputo kiskabát
cinono alacsony,
kicsi, kiskorú
cinono khér konyha
cinonománus törpe
cinonopáto kiságy
cinonyi kicsinyít
cinonyiphén húga
cinyilom halálra kínoz
cinyol fáradt, fárasztó
cinyuváv elfárad
cipové cipő
cirál sajt
cirdél elhúz,
ránt, rántotta
cirdélpész húzódik
cirdinyé csipa
cirdipo párnahuzat
cirgyol rándul
cirná cérna
cirnyászmá húz
cirnyászpész elhúzódik
colo pokróc
csácsész igaz, inkább
csácsészi valóban
csácsészil megtiszteltetés
csácsészin igazán, igazi
csácsipohin eredmény
csácso becsületes, hűséges
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csácso máno

csiro

csácso máno jobb kar
csádél okád
cságijél hág
csáj lány
csájilász jóllakott
csájkéná szándék
csájol ízlik, jóllakik
csájolászmán szeretne
csájolész szellemes
csájollé kedvesség
csájollész élvezet, udvarló
csájollészpész kellemes
csájollészté zsivél élelmes
csájolmán tetszik
csák szék
csákáminázsél kiderül
csákávrizsánél érvényesül
csákkidéhin szintén
csám arc
csámbél rág
csámutyiré szeder
csándél köp
csándi szekrény
csándzsél vakar
csandzsél viszket
csáng térd
csángádél térdel
csángászji gólya
csáning kút
csanri kevés
csápindéllész becsap
csáprindzsányilész megismer
csár fű, gaz, mező, völgy
csáréko füves
csárél nyal, nyalakodik
csárkomá réz
csárkomászlo rezes
csáro tál, tányér
csász hurut
császárél veszt
császárél voltá ánlál ezzel
szemben
csávká varjú
csávlész eltesz

csávo fiú,
gyermek, legény
cséigyilész csalóka
cséinyé elcsal, fülbevaló
cséjindéllész megcsal
cséjingyász csalás
csényingyászmá csaló
csényini csal
csér lyuk
csérészkorobár mennydörgés
csérészkroják villám
csérhén csillag
csérhényá dél
csérko abroncs
cséro csérhényáncá csillagos
cséro ég (fn.), mennyország
csib nyelv
csibálo bíró, nyelves
csiboro veder
csidinyász pálészté dobál
csik agyag, sár
csikálo sáros
csikát homlok
csikén háj, zsír
csikénálo zsíros
csil vaj
csindél felvág
csindo vágott
csinél éles
csinélé ocsuri él (fn.)
csingár lárma
csingárkérél zajong
csingérél aprít
csingyol bevált
csingyom arat
csinyilász elvág, szakad
csinyo elszakad
csinyol szakít
csipátyál kétséges
csipingyász csíp
csipingyászmá csipet
csipison csípős
csiriklo madár(fióka)
csiro idő
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csivárdo

dár

csivárdo lyukas
csivárél lyukaszt
csivél fekszik
csocsá szoknya
csójáriko haragos, mérges
csoji epe, harag
csokáno kalapács
csolél hámoz
csollész elhelyez
csolpépésztro koli feltűz
csolpész elszánja magát
csomágo csomag
csomovo csomó
cson hónap
csonáko csónak
csor tolvaj
csorá bajusz
csorél lop
csorélohám naplopó
csorélpányi öntöz
csoréro csúnya
csorgyász dézsmál,
ellop, rabol
csorgyom bezsebel
csoripé lopás
csorlél önt
csoro árva, szegény
csucsél kiürül
csucsipél szopik
csudéljá kijo kijé elhadar
csudéllész eldob
csudingyomásztélészté dobál
csudinyászlész eldob, elszór
csudinyom dob (ige)
csufolinyi gúnyol
csufulingyász csúfol
csugnyi korbács
csukilél tör-zúz
csum csók
csumér tészta
csumidélmán csókol
csumigyászpész csókolózik
csumut hold
csunávél turkál

csungár nyál
csungárdél köt
csunkon csonka
csunyász megtesz
csunyom tesz
csurin kés
csurindohin kajla
csuruj lábszár
csurundél megcsíp
csuv tetű
csuválo tetves
csuvlékártyéncá kártyavetés
dáb ütés
dábárél cukor
dácinono szűkmarkú
dád apa
dágásztinyi dagaszt
dáj anya
dáké hanem, hogyha, talán
dákécsinyol elszakad
dákékámén készakarva
dákékámész egyébként
dákékámpélá szükséglet
dákékhámél hajlandó
dákénándzsánész szándékosan
dákénányi lenne
dákévré akar
dákiszáj tehetség
dánánohin önérzet
dándászjo fogas
dándéjék egyből
dándéjél harag
dándélél harap
dándélérikono harapós
dándélévészté felújít
dándémájbári nagyjából
dándérél alap
dándészosztéjász kimászik
a csávából
dándirdé harapdál
dánt tejfog
dányávé kifogás
dápémilá adakozik
dár félelem

63

dárá

dinyiszejol

dárá sajgó
dáráb ellenfél
dáráipo félelmes
dáráj félénk
dárál baj, didereg, fél (ige)
dáráll hanyatt-homlok,
megrémül
dárálohin szélhámos
dáráno félős
dárányász megijed
dárányo megretten
dárányom aggály
dárávél megijeszt
dáriljász fejlődik
dáripé megijedés
dáro pogány, vállalat
dátér legalább
dávipé ajándék
décká deszka
dél ad
délohin havazik
délpálé megad
délpész veszekedik
démpél vitatkozik
démpéllé tompa
démpén viszály
démultunyo ócska
dénébésléász fogas
dévlá isten
dévlékuno istenes
dévlészkéro istenes
dévruál tenger
dgyánglál kezdet
dgyángyávélthém külföldi
dgyángyé khér egyház
dgyángyélévészté újra
dgyilász elindít
dhu tető
dhum vidék
dhuréljol távolodik
dibé ajándék
dicsirinyi dicsér
dicsol látszik
dijárél csábít, bolondít, elkábít

dijipé bolondság
dikáhá esemény
dikélmán ellát
dikhál látszat
dikhééltu makog
dikhéétu majdnem
dikhél dicsér, lát
dikhél lávo eljut vh-va
dikhél néz, oldalt, pótol,
próbálkozik, tekint, tengődik
dikhél várészo elképzel vm-t
dikhéldur bámul
dikhéllá körülbelül
dikhéllávo ha, sőt, tessék
dikhéllész utolsó
dikhélvész hozzálát
dikhindo jegyző
dikhipé látás
dikhljászmán ellát
dikljász elnéző
dikljászlész várészo ellát
dilászpészké elrohan
dilásztro mészté férjhez megy
dilésztrohin nélkülöz
diléthávilé jöttment
dilinyi dülöng
dilipé ostobaság
diljászpészké elutasít
dilo dél, ebéd
dinánglé távolság
dindájipé harapás
dindálél harap
dinilo bolond,
együgyű, gyáva
dinyélpé összevesz vk-vel
dinyilo eszelős
dinyilohin züllik
dinyisejol szédít
dinyiszárdélá elkábít
dinyiszárél csábít, elbódít
dinyiszárélmán bolondít
dinyiszárgyászmá elferdít
dinyiszejol megbolondul,
megzavarodik
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dinyiszéjvá

ékétheréhudél

dinyiszéjvá megőrül
dinyom árul, bead
dinyomlész ad
dinyomlész phirdál átad
dipátyáno önző
dipélko sületlen
dirzsilinyi horzsol
disziolá hajnalodik
divész Nap
dizs tartomány
djilászpészké kikerül vm-t
dobá dob (fn.)
dongo iker
dor o brisind zuhog
dori madzag, pántlika
dos baj, hiány, vétek
dosálo bajos
dosztá csupa, eléggé
dosztá lácsohin igyekszik
dosztáhász véget ér
dosztáhin elég (h.sz.)
dosztájutonyin élénk
dosztámistohin fejlett
dráb fű, gyógyszer, gyökér
drábáripé jóslás
drábáritori jósnő
drágonhinmángé drága
drágonilészké megszeret
drákh szőlő
drom út
droméngro utas
droto drót, kábel
dud szeder
dudum tréfa
duhánopél dohányzik
duhányi dohány
duj kettő, pár (szh.)
dujbologi vásztá kétbalkezes
dujzsél iker
dujzsénél együtt
dukhál fáj, görcs
dukhálészo dándá fáj a foga
dukhálésztro gogyi
lelkiismeret-furdalás

dukhállé fájdalom
dukhállész fájdalmas
dukhálmán fájdalom
dukhászlo fájós
dumá hang, szó
dumádél szólít
dumáhá szóval
dumázinyi beszél
dumbo hegy
dumo át
dumoiszárgyász hátat fordít
dumuk ököl
dunájipé türelem
dunávél gyűr, tűr
dur messze
durál távol
duruji hordó
duvár kétszeres
duvárá fal (fn.)
duzsivél irigykedik
duzsmáno irigy
duzsnipé adósság
duzsno adós
dzsál megy
dzsámbá béka
dzsámutro vő
dzsánél tud
dzsángél felkel
dzsángyál szekkon akármiből
dzsár szőr
dzsázsir lánc
dzsivipén élet
dzsórászlo szakállas
dzsuvli némber
ebido ebéd
édesít guglyárél édesget
éfálká áll (fn.)
éftá hét (szn.)
egulédévlészké istenfélő
ékétáné közös
ékétánékérél összetákol
ékéthánégyél összead
ékéthánépéljász összeomlik
ékétheréhudél összefog
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ékétherémpélé

gátáhin

ékétherémpélé összeesik
ékhétándélpánél összeköttetés
ékhétánél hudéllész összegyűr
ékhétárénécsuvél összerak
ékhurántompi huncutság
ékokávél jövő
ékozsá héj
ektyi megtöm
ektyinápátyál kényes
émámá édesanya
ényá kilenc
érkezinyi érkezik
érmé káposzta
észikhávéllész szabály
étréji sors
ety tyir karéj
etybirs év
etycinokhér kunyhó
etycsávo bironyáko agglegény
etycsive cső
etycsurdá bivojá csorda
etyfértányi negyed
etyformávi egyszerű
etygrimádá adag
etykhér sátor
etymétero méter
etymilá ezer
etynák hírnév
etypás félig
étypás-étypás külön
etypást felez, százalék
etypupo csúcs
etysir száz
etyszámo dátum
étythém ország
éviljász eljön
fáláto falat
fárkiá kasza
fédélo kupak
fejásztrá ablak
fellego felhő
fenyini etycsuri megfen
féregiléász félreáll
fertáli városnegyed

fiékáná akármikor, vagyis
fiékástár akárki
fiékhátár akárhol
fiékon akárki
fiészo akármi, bármi
fiko váll
finomo finom
finyesohin ragyog
finykipo fénykép
firhango függöny
firizi fűrész
fityolinyi fütyöl
fodozinyi foltoz
fodrá fodros
fogálingyászmán elfoglal
fojinyi folyékony
fojinyi párto folyópart
forási forrás
forro város
fotor folt
fotorsél foltoz
frimi kevés
frizurá frizura
frunzá levél
fulánko fullánk
furingyé fúr
furmuntel dagaszt
gádá ruha
gádzso paraszt
gákko nagybáty
gálbéno sárga
gárá állomás
gárávél rejt
gárdá őr
gárdél őriz, vigyáz
gárugyászmángyán eldug
gárugyászpész elmenekül
gárugyom dug
gárugyomlész eldug
gáruvél elrejt
gászt nógat
gát ing
gátáhin befejez,
hiszen, kész
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gátundéász

gyiv

gátundéász elvégez
gáv falu
gávudno falusi
gen szám
genél számol
gennyesonhin gennyes
gennyo genny
geré gödör
géro rüh
ghándél fésül
ghángli fésű
ghérávél elrejt
giábász énekel
gib gabona
gijábél dalol
gilávál ének
giliábél énekel
gilibén éneklés
giljábá dal
gindindépél eszméletlen
gindingyász gőg
gindinyi gondol
gindinyipész példakép
gindinyivo gyanakszik
gindipálé emlékezik
gindipé gond
ginél olvas
ginipé olvasás
gitungyász befejez, végzet
gitunyi végez
glázsá üveg
glindá tükör
godijé arra
gogyájvél okosodik
gogyávér okos
gogyi ész
goj bél, kolbász
gono zsák
gonoj gané
gotér hegy
gráho bab
grász ló
grásztáno lovas
grécoszárél undorít

grindá gerenda
gudlo cukor, édes
guji ávi terjeszt
guléro gallér
gulodéldinyászlá biblia
gulyéro prém
gunyulinyi gúnyolódik
guruv ökör
guruvnyi marha, tehén
gutorjá holmi
guva lyuk
gyábié alig
gyágyész mai
gyákáná láokijé ezentúl
gyákánárá jövendő
gyákorá odijé azóta
gyándéják kapásból
gyánglál előír
gyászolináv gyászol
gyászolivá gyász
gyékind amióta
gyémult rég
gyémultuno régi
gyengiliphászo
dukháipé csillapít
gyengo gyenge
gyengonhin élhetetlen
gyengonhino erőtlen
gyepe fű
gyepeso füves
gyész fény, világos
gyészé nappal
gyészin világít
gyészkergyol hajnalodik
gyészo sűrű
gyétit végleg
gyi lélek
gyibolo marha
gyihlél sóhajt
gyikeri gyökér
gyikhél szimatol
gyilász murikedve elmegy
a kedve
gyiv búza
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gyivé

hohorigá

gyivé ingyen
gyogulodél áldás
gyomrá gyomor
gyoprál lejtő
gyuringyász gyúr
hábéjibo nyavalya
hábél koszt
hábén élelem, étel, evés
hábéná gabona, rozs
háboruvo háború
haboson habos
hágyuvél vakarózik
háhágyász étkezés
háhávél etet
hájipén kocsma
hájmájszlábon gyengít
hajová hajó
hájphé távlészké értesít
hákéráv érez
hákéré érdekes
hákérél érzékeny, megérez
hákérélpész értelem
hákhérél érthető, megértés
hákhérél oizo íz (mn.)
hákhirdohin érzékeny
hákhirgyipo értelmes
hákirdohin értelmes
hákkérél szekkon megértő
hál eszik
háládinyi haladék
hálávél öblít
hálbipátyáno hitetlen
hálélész emészt
hálfé csimén igazság
halgatozinyi fülel
hálová halászháló
hámkétháné egyesít
hámo hám, per
hándáko árok
hángyá hangya
hányárél májbut gyűjt
hányé pánt, ruha
hárángozinyi harangozik
harbuszo dinnye

hászál köhög
hászárávéllá tervez
hászárdé veszteség
hásználészrin haszon
hászt kéz
határpásztori csősz
házasonin házas
hibutzsánglo csodálatos
hicsirpon csorba
hihondo csipkés
hilészávébutyá probléma
hilészbá balszerencse
hin van
hináldimén megáld
hinbáro derék (mn.)
hinbologon
hévászténgro balkezes
hinjék vákduj csoport
hinlészuká szokás
hinnáfél duzzog, ellentét
hinoándonáfél veszély
hinobájárdo elégtelen
hinobutyálo élénk
hinogindiné gondolkodik
hinonásválo elmebaj
hinoruslo pémándé makacs
hinoszásztévészto életképes
hinte szityol tanul
hintová hintó
hinvrémé elérkezik
hiro diadal
hirpásli támogat
hiv gödör, odú
hivel szarik
hizelginyi hízeleg
hobé hab
hohájipé hazugság
hohájipén csalás
hoháno hazug
hohánohin ravasz
hohárél tanulság
hohávél csal, csalódik, elhord,
hámoz, hazudik, pletyka, téves
hohorigá túl
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hojariko

jék

hojariko dühös
holáhé tréfa
holdo csumut telihold
holo nadrág
homándébutátyé állás
hombájárdo divat
homlácso szekkonkáhá
barátságos
hommisto barátkozik
homproszton agyalágyult
horno kémény
horo büdös
hotyél kérdez
hotytávél egyszerű
hudá várészo ajándékoz
hudán déltro muj
fogd be a szájad
hudél fogózik, tart
hudélé megfog
hudélpész fogadkozik
hudélpészlészká ragaszkodik
hudész kap
hudopré elfogad
hudro lové fizetés
hujnyász elfúj
hulpé róka
hunávél elás
hunél hall
hunyipé hallás
hurá húr
hurcolinéllész hurcol
hurdé kástá aprófa
hurdé törmelék
hurdélové aprópénz
hurdész apró
hurgyél szuszog
hurgyi csempe
hurgyipé hulladék, töredék
hutyél tátog
huttyávélász szöktet
huttyél szökik, ugrál
huttyilász megszökik
huválo gödrös
idegenyo idegen

idegesonin ideges
igyelél pélészté őrség
ikri iker
inákháná elvégre
inkénányi idétlen
inkészto katona
irinyi számla
irlingyászlész darál
irlinyi darál
irvinyesonin érvényes
isárél meghódít, zaklat
isáréllész elhurcol
iskulá iskola
iszárdélész kever, kanyar
iszárél forgat, teker
iszáréllész felkavar
iszárélpész forgolódik
iszárgyász kavarog
iszárgyi fonák
iszárgyomlész fordít
iszávél kavar
iszejilász elfordul
iszejol fordul, forgalom, forog
itililényész tárgyalás
itilinyilész elítél
ivégé üveg
izdrál remeg, reszket
izo íz (fn.)
jág parázs, tűz
jágárél tüzesít
jágdél gyullad
jágkérél tüzel
ják pálávél egymás után
ják szem
járé megint
járéphénél ismétel
járés ismét
jármo járom
járo tojás
jászávéngyé khéré hazafi
jászká tapló
jék egy, minta
jék khér egyház
jék minta
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jékduj

kárábin

jékduj egyfolytában
jékhán tettes
jékhár egyszer
jékhár vásodé egyszercsak
jékhin hasonlít vk-re
jén patak
jértonyi szekkon eltűr vm-t
jértunmá bocsánat
jik lap
jilászt elhalaszt
jivándo nyers
jivend szél
jivénd tél
jogosonin jog
jokortoszár épp jókor
jutyon gyors, hamar,
sürög-forog
jutyonhán eleven
jutyonin iram
jutyonzsál igyekvő
jutyonyinmánus kapzsi
kábijék phurgyél suttog
kácsoándrodiná postaláda
kádá ez
kádácsávlész kedvenc
kádárészél érték
kádáthár másfelől
kádávélmánusin olasz
kádé ángyász hoz
káde hozzáad
kádé itt, ide
kádél hit
kádijé erre
káfidi asztal
káhélémpé megegyezés
káj hol, hova
kájánéllé postás
kájcsiszár felhoz
kájcsiszoszré sejtelem
kájcskirgyilász megsemmisít
kájcsové szálloda
kájdikérél opirulé patika
kájdzsálopré rigó
kájhilo senki

kájkámél irányít
kájkhérélo khér kőműves
kájnélészké szagos
kájol feketedik
kájrándolpé borotva
kájsznákirdél bérel
kájthovémpé mosdó
kájthrá falevél
kájzsinészké érdem
káki orsó
kákoszájin ugyanakkor
kálágindinélápé leginkább
káláhá ezzel
kálájlésztroná szilárd
kalávo csomag
kálo fekete, néger
kályárél befeketít
kámádohom adósság
kámágyi adós
kámáptut követ vk-t
kámávipén szerelem
kámél adós, szeret,
tartósít, tartozik
kámél tédél tessék-lássék
kámélo buto náfél érdekes
kámélté pusidél riasztó
kámipé szeretet
kámipén akarat
kámipo adósság, kamat
kámlél izzad
kámló izzadó
kámpél kell, szükség
kámpéllészké recept
kámpélmángé szükséges
káná amikor
kándél bűz
kándini kénkő
kángátá beszámol
kánglyi fésű
káni faggyú
káputo kabát
kápuvá kapu
kar szamár
kárábin rák
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kári

kicohász

kári amerre, merre
káriál pálhi tarka
kárigmándé ellenben
káriká kerék
kás rúd
kást fa
kástálo fás
kástálohin fásult
kástputré rügy
kástunyiroj fakanál
kásuko süket
kászájipé köhögés
kaszálovo rét
kásznányi végleg
kásztán fütyül az egészre
kásztiri acél
kát olló
kátár származik
kátél fon
káthár ahol, amerről,
honnan, merről
kátopányi hullám
kátuná sátor
kávél nedv
ké habár
kédéhilésztro örökség
kedveson kedves
kékárik tézsál alkudozik
kékérátká szarka
kélélpész jászol
kérávél tettet
kérávo páto megágyaz
kérdo tettrekész
kerekon gömbölyű, körül
kérél csinál, teljesít, tesz
kérél khér épít
kérélbutyi dolgozik
kérélé széléhé kalimpál
kérélész vászté tapogat
kérélnáfél rosszaság
kérélphérászá tréfálkozik
kérélréndo rend
kérélvárészo indok
kérélvárészo pépápirosá rajzol

kérélvo elintéz
kergetinyi elcsap
kéripé tett
kermuszo egér
kerno odvas
kernyol odvasodik, rothad
kesztyive kesztyű
kétháné együtt
kétháné phágérél összetör
kéthánéj gyüringyászpész gyűr
khábni viselős
khájcs nincs, semmi
khájgyélészlé puszta
khájnánol fürdő
khám nap (időtartam)
kháná perzsel
khándél szagol
khándilo lusta
khángéri templom
khánrászlo tövises
khánro tövis
khász széna
khél kamra
khélél táncol
khélélpész játékos, játszik
khélipé tánc
khér ház, iroda, lakás
khéré haza
khérél készít
khidéhin természetes
khidélmikhél elhagy
khirgyászmá várékon babona
khirgyol megszületik
khirgyommá játék
khirko keserű
khirmé féreg
khirnyigyász rothad
khul szar
khur sarok
khuro csikó
kibon éppen akkora
kicepén éneklés
kico mennyi
kicohász minden

71

kicom

kocsélész

kicom ahány, amennyi
kicomco pélészté ravatal
kicomhin felbecsül
kicomkámél mennyiség
kidácsilász abbamarad,
nyoma sem marad
kidácsiljász mereng
kidávélá fogad
kide mise
kidé úgy
kidégyizámá népdal
kidéhász bizonyos
kidehász meglepő
kidehin annyi
kidéhin illem
kidéiszikádo fegyelem
kidékámél hajlam
kidékámévo szavaz
kidékámjász színtelen
kidékéré bűz
kidekidé vo módszer
kidél bizony
kidél kéthanél halmoz
kidélávé pálé sétál
kideldédumá nyájas
kidélhin iszony
kidelhin való
kidélkámél nagyszerű
kidélkámél vo illik
kidélkáméltéo hajlandó
kidélkámpél minden áron
kidélmájbut részletes
kidéltélál azalatt
kidélzsáné vo megváltó
kidélzsánrész magányos
kidénbájárdo neveletlen
kidészámphirél járatlan út
kidézsánél önfeláldozó
kido köd
kigyász valóra válik, siker
kihivél dalol, énekel
kikhidél szorít
kikidél kiszorít
kikidino szoros

kikigyol szorul
kikkon lila
kilcá kender, szösz
kilovo mázsa
kimedikél abbahagy
kimigyászmá elcsúfít
kinipé vásárlás, vétel
kinyász szed
kinyász várészo félretesz
kiposztro szikájipo képmutató
kir hangya
kirgyász csinál, tisztít
kirgyászlé becsavar
kirgyijá megszűr
kirgyilász alakul, születik
kirgyolgyész megvirrad
kirlo gége
kirmaszlo nyüves
kirmé kukac, nyű
kirnyilász megrothad
kirvo koma
kislo sovány
kisollésztro muj torz
kison későn
kisuro gogyi szolgalelkű
kiszi éppen olyan
kiszo ilyen
kiszo lésztroliho rosszindulat
kiszohinovo furcsán
kiszojlo loko koló mafla
kiszon késő
kiszoszo didémpélé
pémuj szeplő
kityékotor szeletel
kityijékhár néha
kiváningyo várészo óhaj
klestyé fogó
klijá kulcs
kliszél lovagol
klopoto harang
kocéto kalitka
kocsák gomb
kocsányo csutka
kocsélész töröl
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kodá

kurigánglé

kodá az
kodá szikávélész tandíj
kodáhinophrál felesleges
kodásunél az a hír járja
kodé ott
kogánáfélkéré varázsló
kogyész világosan
kogyilász megpuhít
kojárél lágyít, puhít
kojáripo lágyság
kojélász lágyul
kóji faggyú
koji mocsár
kojol puhul
kokálo csont
kokávél másik
kokkoroin önálló
kokorri egyedül
kolá készlet
koláhávélin rögeszme
kolinyi csorog
kolláhá azzal
kollégá barát
kollész lassú
kolo tökéletlen
kolokást fűzfa
kolománus gazember
kolontá karácsony
kolyibá putri
komérinyi kíméletes
komnásválo zorál tönkretesz
kon aki, valaki
konánélo pátyáipo hírnök
koncsikávélész tanár
konhin kicsoda
konhuvo élősködik
konin kiad
konkávél aki
konkávél ávri merít
konphénél kimond
kontávél szakács
kopál pálca
korá idő
koráko varjú

korálo nyakas
kore azaz
korhár ávél ered
koriljász elvakít
korin nyakszirt
koro karperec
korripé vakság
korro lágy, maflán,
nyirkos, puha, szelíd, vak
koséllész híd
koséllész összeszid
kosélmán dorgál
kotéco ól
kothár onnan
kothárhin eresz
kotor darab, rongy
kotorrá darabos
kotyégindinyipész elhatározás
kovlo gyenge, lágyan, puhán
kozsá lékástrészti kéreg
kráj király
krájnicá királynő
kráminá kova
kréco fodros
krécon göndör
krécsuno karácsony
kréngá ág
kréngászlyi ágas
krisél kiabál, kurjant
krisko kiált
kriso kurjantás
kriszi törvény
kriszimá ítélet
kriszisél ítél
kucs drága
kucsájvél drágul
kucsi csupor
kucsijász drágul
kucsipo drágaság
kujbo fészek
kujtélé lefelé
kunárá kútkáva
kuribnászkéro harcos
kurigánglé előre
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kuripálé

lészprindzsányi

kuripálé hátra
kurkánglézsál irány
kurkészo hángol hétvége
kurko vasárnap
kurlo nyak, torok
kurlobás hurka
kurvá kurva
kusávél kopaszodik
kusél átkoz,
káromkodik, szid
kusipé káromkodás
kusjipé kopaszság
kuslo kopasz
kutujá doboz
kuvél befon, kötés
lábánkáhá bank
lácsájollész izgatott, piszmog
lácsálollész tombol
lácsárél igazgat, igazít
lácsávél javít
lácsé halk
lácséhin megfelelő
lácsélo gyésztro nagylelkű
lácsévlész kényeskedik
lácsévogyésztro jószívű
lácsikedve jókedv
lácso alaposan, jó
lácsogyész köszönés
lácsohá kedves
lácsohin eredmény, hűséges,
megbízható, megfelel
lácsoindulato jóindulat
lácsoizo ízes
ládávél halmoz,
megrak, rakódik
ládzs szemérem
ládzsél szégyenkezik
lágálo kivesz
láhohin hiba
lajtorjá létra
lakipé könnyelműség
lákrinyomá eltűnik
lándzsánél kéko ringat
lánsárél elhelyez

lánsávél kerget
lánzsál máshol
lánzsáná lényeg
lánzsáné tapintatlan
lánzsánélkoni szégyentelen
lánzsánéllé pátyiv felelőtlen
lánzsánuvo szégyelős
lánzsávo szégyen
lármákéré zaj
lásárél szekkon elintéz
lásáréllá simít
lásáripé javítás
lásávoli lészké kihágás
lásokollégin barátság
lassanvohin apránként
lassanzsál lépés
lav szó
lávutá hegedű, zenész
lávutél zenél
lé romnyá házastárs
lécsérgyol megjavul
légindhi köztudomású
lékphálál végül
lélészká elvesz
lén folyó
lénákhé turkál
léndrocinokhér házikó
lepérél gondol, szándékozik
lésápészro fullánk
lésijé lúg
lészél érintkezik
lészél májopré réteg
lészél pészlé sajnálkozás
lészél tuvárészo elér vm-t
lészélá megfér
lészjélpészlé támadás
lészké neki
lészkégyé hozzáad
lészkémuszájin köteles
lészkénkucs drága
lészkézsál simul
lészlépé találka
lészlopé találkozik
lészprindzsányi felismer
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lészrémánusá

májánglé

lészrémánusá tulajdonság
lészri saját
lészroszásztro természet
lészrozsiripo éles
lésztéászvá érintkezik
lésztréászmá elér vm-t
lésztréhivá hív (mn.)
lésztridumo markos
lésztrifácá ábrázat, arc
lésztriglászo hang
lésztro romnyá megnősül
lésztro számos
lésztrodát apa
lésztrofinyo
délcsumut holdvilág
lésztrofinyo napfény
lésztrohin kisajátít
lésztrokokálo
ándrodumo gerinc
lésztrolácsé mánus tanú
lésztromuj arckép
lésztronák nányi bánatos
lésztropir gyomor
lésztrosugáro napsugár
lésztroszevoro tett
létélkolo pányi torlasz
liász vesz
libéro szabadság
licsárél gyötör, zúz
ligél szállít
lijász részvét
likárávél feltartóztat
likh serke
likindél félrelök
likrél tart
lil könyv
lila kártya
lilé megüt
lilékosudipé kártyavetés
lilélésztá elfogad
lim takony
limálo taknyos
limé világ
limigyászmá csapás

limigyomlész megcsap
lindrálihom ásít
lindrálo álmos
lindrálohin álom
lindri álom
lindro álmosan
lipcsove lépcső
litero liter
lizsél visz
lizsinyász vicc
lohávicsudéllész lomha
loko könnyű
lolo piros
lon só
londo sós
lono szín
loptá labda
losaniovel örvend
losáno jókedvű
loválo pénzes
lové hurdé garas
lové pénz
lu távol
lubnyi kurva
lukészto katona
lulugyi virág
lundrálohin szundít
lundzsánél nyújt
lundzsányél összehasonlít
lundzsányi pésztro vászt
kinyújtja a kezét
lundzsányipo ismeret
lundzsárélpész ágaskodik
lundzsol nyújtózkodik
lungész hosszadalmas
lungo hosszú
lunyi hétfő
lunyiné présel
lusárél útiköltség
mácso hal
máféltorélészké megsért
mágárá szamár
májácsijász megmarad
májánglé előbb
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májánglo májpánglo

mángélpészté

májánglo májpánglo első
májbájárdo csinos
májbáropráho porond
májbárválo bölcs
majbucsénia gyarapodás
májbudzsénin tömény
májbut pojivél tartalmaz
májbut több, többnyire
májbutél mánusécá társalog
májbutivá hébe-hóba, kivéve
májbutivá pucsél folytatódik
májbutivár általában
májbutkámél kitüntetés
májbutkolá tárgyal
májbutkotorá dirib-darab
májbut-májfrimi többé-kevésbé
májbutpányi tenger
májbutphéné sokáig
májbutvárá többször
májbutyivá állandó
májbutyivár sokszor
májcinoné kissé
májcinono keskeny, kevesebb
májcinonohin alattomos
májdur táj, távoli
májékhán ismétlés
májfrimi déldumá hallgatag
májfrimigogyi szeleburdi
májfrimihin ritkán
májfriminyi csökken
májgodzsávél okosan
májguno ízlés
májgyémult régebbi
májgyors száguld
májjékhán ismétel
májjékhár nahát
májjutyon forgalmas, sürgős
májjutyongilász siettet
májkánohin méltó
májkén még
májkikehin különbség
májkiszon ráér
májkolész laza
májlácso mánus barátkozik

májlészo terítő
májlokész könnyen, lassan
májmisto jobban
májmult gyakran
májnáfél furfangos
májnévohin megújul
májokihehin elvisz
májopré felé, fenti
májoprécsunél ráadás
májpácsé távolban
májpálál meghátrál,
végrendelet
májphálál később
májritkávonin ritka
májsukár szebb
májsuklo avas
májszkurto rövidebb
májszoszké egyhangú
májtél merész, szoroz
májtélé lennebb, mélyen
májtéléd mérsékelt
májtépéré csetlik-botlik
májthulo nagykorú
májzorán gyors, hangosan
májzsungálo erőszakos
mákámélthémikél ránc
mákél beken, fest
málájá málé
málávél elüt,
megrúg, rugalmas
málipé társaság
málipén barátság
mámá anya
mámáligá puliszka
mángájipo kérvény
mángátoro koldus
mángávél kéret
mángé nekem
mángél kéreget, koldul
mángél pészko dél imádság
mángél tékérél kérvényez
mángélkicson kölcsön
mángélpész kegyelem,könyörög
mángélpészté bocsánat
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mángipén

morcsi

mángipén kérés
mánglo kenyér
mánkhié továbbá
mánus ember, férfi
mánusipén emberség
mánusvári akasztófa
mánzsáné kifejleszt
máoglé változatos
márci kedd
márdé elver
márélész verejték
márikli kalács
márinándo pálmé taps
máripé verés
máripén verekedés
máro barna
másél menekül
máskálévrémé időközben
máskár derék (fn.)
másodéré pedig
másoméripo haláltusa
mász hús
mászálo húsos
mászlészké becsmérel
mászt pecsenye
máto holtrészeg
mátyárdo iszákos, ittas
mátyárél leitat
mátyipé részegség
mátyovél részegedik
mé én
méjovél bepiszkol
mékél hagy
mél piszok, szenny
mélálo koszos, mocskos,
piszkos, szennyes, zavaros
méláno barna
mélánzsávuno pofátlan
mélánzsávunohin rakoncátlan
mépátyáv állítólag
mérél elhal
méribé halál
mérimászro halálos
mészeji asztal

micá macska
migidél elvisz
migilász elhalaszt
migin o lové megolvas
miglész kidé félbehagy vm-t
miglész numámig haddelhadd
migmá engedelmes
mikávlész pétészévlé halaszt
mikléászmán elhagy
mikljászmá faképnél hagy
mikljol engedély
milá panasz
milálé lészké megsajnál
miribokhá térd
mirinklo gyöngy
miripindré láb
misa egér
misilél babrál
miskijél indít
mistávélász jó volna
misto déldumá jósol
misto hákérélpész jó érzés
misto jó, kedves
misto pélészté kedvel
misto szikágyomlész becsületes
mistodikhél figyelem
mistoh jól
mistohálász falánk
mistohin jóslat, siker
mistokérél jótett
mistomikhérélész jól tart
mistophénél helyes
mizecs gonosz, rossz
mizihipé gonoszság
mizméri dél
mogo magvas
mol bor
mom viasz
momászlo viaszos
moméli gyertya
moméljákro kanóc
monrohin saját
morcongyász merev
morcsi szíj
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moré

náféli

moré paradicsom
morél dörzsöl, reszel
moro enyém
morosz tenger
morto hulla
mortyi bőr
morzsingyász lefejt
moszurá kép
motorá taxi
motosz padló
moturá seprű
mozgingyász mozog
mucijél bámul
mucsárél kitágít
mucsászlo kínos
mucsédo penész
mudárdéllész gyilkosság
mudárél beolt
mudusél izzad
muj csók, száj
mujáldél eldől
mujalo bíró
mujász meghal, elpusztít
mujászlo szájas
mukél halaszt, meghagy
muláno halott
mulátinén dáridó
muléász meghal
muljász eltemet
mulo halott
muntél beretvál
munyálo talpnyaló
murágyi borotva
murdál dög
murdálo döglött
murdárél meggyilkol
muro holttest
muro rom társ
murs férfi, hím, kan
mursno férfias
murst férj
murublé gyöngy
murudumo hát
musárdé szekkon elzüllik

musárdél rombol
musárdohin romlás
musáré erkölcstelen
musárél pazarol, sőt
musáréllész felbont
muséilász elhervad,
megromlik
muséjol elromlik, változik
muséljász romlik
musiné gyufa
muszájtékérél kényszer
muszárgyászpész csőd
muszárgyo hibás
muszéjlász elront vm-t
muszi kar
musztácá bajusz
muton néma
mutrél vizel
muzivo mozi
ná nem
nábéséllé elválik
nácsáángyész kájcs rendetlen
nácsájolész ördöngös
nácsájollész izgalmas
nácsávlész hideglelés
nácsávlész izgága
nácsijász múlt, elfogy
nácsiljász elmúlik
nácsol elfogy, fogyaszt
nácsolé vrémé múlik
nádikhél misto figyelmetlen,
rövidlátó
náfátyá sikeres
náfé kötekedik, csintalan
náfél hákérélpész rossz érzés
náfél mánus rosszkedvű
náfél rosszul
náfél várészo találékony
náféldikhél rém
náfélél
pélélpépészté megalázkodik
náfélgyikász nincstelen
náfélhilo bénít
náféli bosszú
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náfélilészké

nápátyász

náfélilészké undorodik
náfélin komor
náféliny erőszakos
náfélkéré akadály
náfélkéré kacérkodik, kártevő
náfélkész rosszalkodik
náfélkirgyom disznóság
náféllilészké kínlódik
náfélni vacak
náfélnin ellenkezőleg
náfélnyi hamisítvány, mocsok,
ravaszság, ronda
náfélnyin fanyar
náfélpélászké sértődött
náfélpélászlászké sért
náfélpélé gyűlöl
náfélphélél elítél
náfélphénél jellem
náfélphérél gyaláz
náfélphurgyász pórul jár
náfénél eltitkol
náhákéré érthetetlen
náhákérél felelőtlen
náhászá kárörvendő
náhitinyi csipkelődik
nájéngo ujjas
nájoprékérél rakás
nák orr
nákájdé ösztönöz
nákámáblész kényeztet
nákámáptézsáv alkalmatlan
nákámél erőszak, hihetetlen,
hűtlen, közvetlen, próba
nákámél témikhél engedékeny
nákámélász hajlamos
nákámélté szovél áltat
nákáméltégáruvél rejtvény
nákámpél májmisto jobb se kell
nákámpéllészké kényes
nákámphéléké
kájcs erkölcstelen
nákáné szelíd
nákél összefér
nákérél kájcs meddő

nákhágyász fal (ige)
nákhámé kényelem
nákhámélá véletlenül
nákhávél nyel, nyersen
nákhirgyomészké kájcs ártatlan
nákléász elhalaszt
nákri vég
nálészékájcs semmirekellő
nálészél kájcs hasztalan
náliromnyá nőtlen
námátyá furfangos
námélálo zavartalan
námélpérél félrevezet
námikhájcs semleges
námikhél támad
námikhéltut megvéd
námikhén hajsza
nánzsáné véletlen
nányi egyéb, úgy
nányi misto utálat
nányibiztos találomra
nányibudé készül
nányibudél elkészül
nányicsácsész hibátlan
nányidumá pálkode
szó sincs róla
nányikáthár jövevény
nányil lékhér hazátlan
nányilágo végtelen
nányilészékán suta
nányilhákérél
pélmisto zűrzavar
nányilo elrejt
nányilosztá hiánytalan
nányimisto nyugtalan
nányimoné megment
nányinosálo bűntelen
nányiszotékérél mentség
nányol cselekszik
nápádálbutvrémé nemsokára
nápányini elszánt
nápátyá komolytalanság,hűtlenség,
kételkedés, műveletlenség,önzés
nápátyász hihetetlen
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nápátyáv

okevertájiszé

nápátyáv fabatkát sem ér
nápátyé lehetetlen
nárdéllész megveszteget
násádéllész elkerget
násél elszalad,
folyik, fut, siet
násfálo beteg
násfálohin rákos
násfálohiny szenvedély
násikkélélosztrá feledékeny
násipé futás
násléász elfut, elmenekül
násljász menekülés
násnyi masni
násunéhél hallatlan
násunél rávesz
násvájipo betegség, járvány
násválo befed
nátátyál főként
nátyol fogy
náv név
návészár vajon
návugori köldök
názsánál valódi
názsáné illat
názsánél parányi
názsánél tézsivél élhetetlen
neácsél pofázik
neámco német
nebo ég (fn.)
nékpálál végeredmény
névo új
névonyin újít
nézsilászlész sodor
nicstáto nicssudro langyos
nikél kihúz
nikérélpész dicstelen,
megalázó
nipo nép
nisákonyápátyál mégsem
nisdándéjék egyébként
niskákié niskokié huzavona
niskinénákámél önzetlen
nislásodé leleplez

nisnágindinyél
halvány gőze sincs
nisvásélimé semmiért
nisvásode dehogy, mégse
nisvászodé akkor sem,
azért se
niszepel elrejt
nivendiko csíra
numá csak, csupán
numáhálgátinyi hallgat
numáiszéjol hever
numájivé zsivél igyenélő
numálasanzsál döcög
numáoprálé háborog
nyák azonos
nyákárál ászávél keletkezik
nyámi rokon
nyámipé nemzet
nyéringyász nyer
nyikérélá eltart
nyiláj nyár
nyomingyállész eltol
oábláké ablakos
obáro thán terület
obárogál országrész
obárogyádzso diák
obároráj főnök
oblo gömbölyű, kerek
ocséro nyugat
ocsohonhin olcsó
ocsumut észak
odá ad
odánd fog (fn.)
odél isten
odél márgyászlész megbénul
odél pálé oda-vissza
ográl kívül
ogulilálé limé másvilág
ogyész napos
ohángyommán fésül
okétáréhudéllész sodródik
okevérics tegnap
okeverityé tegnapelőtt
okevertájiszé holnapután
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okhám

páho

okhám kelet
okuridá opirél gugyi túljár
az eszén
olácsél türelem
om májbáro százados
onáfél kegyetlen, sátán
ophérél pésztigogyi politikus
oprákásztinyi felakaszt
oprál felett
opré fel, fent, főleg
opré vászdélpész emelkedik
opréácsinlész lé bálá égnek áll
a haja
opréákárgyász felhív
oprébésléász felül (hh.)
oprébilávél felold
oprébojgátinyipész felizgat
oprécingárnyél felkínál
oprécsingárgász bűn
oprécsudél odadob
oprédarabolingyász feldarabol
oprédél felad
oprédikljász felfigyel
oprédzsál felmegy
oprégigyász repül
opréhiléász felvesz
opréhin feldühít
opréhinábé felhamoz
opréhugyász elfog
opréiszárélész tekeredik
opréiszárgyász felforgat
opréiszejol felfordul
opréiszéjol felháborodik
oprékéré halmaz
oprékérél teker
oprékinél felráz
oprékirgyol felsül
oprélilász elvesz
opréliljászmá felvet vm-t
oprénikérélmán feltartóztat
opréocséro szájhős
oprépélészté terelés
opréphángél feltör
oprépotyinél ráfizet

oprépucsél elfogad
oprépucséllész felhatalmaz
oprépusléász felszólít
oprépuslélész felszentel
opreputrél felbont
opréputyél eloszlat
oprérázinyi felold
oprétátyol felmelegít
opréustyáipo felkelés
opréustyél felkel
oprévászdéászlész felemelkedik
oprévászdél felemel
oprévászgyász felnő
opriiszárdéllész felborít
opruscsiljász felkel
orászikávélész tanító
ordon szekér
orpéostyilász feltámaszt
osirolész kástésztro fejfa
osomnákáj ékszer
oszárél várészo keres vm-t
oszávél kereset
oszé összes
osztindéllé részletes
otélészléász odaér
otérnyipo fiatalság
othácsél mozdulat
othédinyász odaát
othéinigé elhagyatott
othélészé ért
othélészél odaég
othélpándélpész megragad
othémikél otthagy
othépálál félre
othépothán sebhely
othu gőz
otto nyolc
otyéácsél szándékos
ovogyi lényeges
pácsá béke, csend
págirélpé sejtelem
págubá kár
págubászlo káros
páho jég
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páhongyász

pébokéndé jélász

páhongyász befagy, fagy
páhopo fagyás
páhudélé mácsél halász
pájászlo vizes
pájéko vízi
pájékpás teljes
pájtrá avar
pájtrin lomb, rügy
pál deszka
pálácsiléász hátrány
páláhin különbség
pálál végre
pálálácsilász elhagy
páláldinyál félreeső
pálásztroviné péntek
pálávijász megtép
páláviljász visszajön
pálé dikhél hátranéz
pálé kávráté egymás után
páléiszéiléász háttér
pálékámél sorozat
pálélingyész visszautasít
pálényikirgyom megakadályoz
páléodiná posta
pálészovél horkol
pálmá pofon
pálmasinel pofoz
pálodé arról,
azután, utána
pálodilo délután
pálové utánzat
pálszlészlé hudél melléfog
pamacsonovo pamacs
pángél repeszt
pánglélész bezár
pángro tojás
pángyérél hajlít
pányi tó, víz
pápin lúd
pápurá nád
pápus nagyapa
párálipé atyafiság
párámiszá mese
párhuvél pálél csereberél

párijé penge
párikérél tiszteleg
párljom csökönyös
párno fehér, szőke
párnyárél fehérít
párnyipérátá falfehér
párugyász elcserél
párugyászpész korcs
párvárél táplál
pás fél (hsz.)
pásál közelít
pásávro borda, oldal
páscsumut félholt
pásé közel
páséhin közeledik
pásimbángo nyomorog
pásjárél fektet
pásuno szomszéd
pászlésztél déldumá mellébeszél
paszterni szőnyeg
pátávo harisnya
páto ágy
pátrágyi ünnep
pátyá szinte, valóságos
pátyáipo hitel,
íme, szóvá tesz
pátyál felismer, megért, nyilván
pátyállészké tisztelet
pátyárél borít, pólyáz, simogat
pátyáv érdemes, hiszen
pátyávél elhitet
pátyél bízik
pátyibén hit, bizalom
pátyirdélé megbecsül
pátyirdéllész megbecsülés
pátyiválo becsület, komoly
pátyiválo mánus becsületes
pátyivél becsül
patyivipé rend
pátyol kelés
pázsvárdész ötven
péávlészté gyanú
pébárészoszté tárgy
pébokéndé jélász térdre hull
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pébologon

phárárél

pébologon balra
pébudá véce
pécsácsité iszejol jobbra
pécsijé pecsenye
pédándélélpé marakodik
péjárdá járda
péjász elbukik, esik
pékél megsüt
pékibén pecsenye
péko sült
pékodá azon
pékodé azonos
pékodé bázá annak ellenére
pélátávél rájön
péláté rajz
pélátékosztinyi ráfizet
pélédél ráad
pélélimászté halálra rémít
pélélké sikáj megjegyez
pélész pélészpé számára
pélészkémilá sajnos
pélészt hajrá, rajta
pélészté elpirul, gyanúsít
pélészté páhugyász rámered
pélésztégigyász nekilát
pélésztéhunél ráfog
pélésztékápinyi rajtakap
pélésztérágádinyi ragadós
pélésztészikálé rámutat
pélésztétorgyol rááll
pélésztézsá rácsap
pélésztrékáná különös
pélésztromuj sajátos
pélo here
pénávlészkhé hír
pénél felel
pénél várészo durál távirat
pénél várészo rendel
pénélészké tanács
pénélnáfél megátkoz
péngyászlészké elszólja magát
pépindré ándéászmá talpra állít
pérátá fal (fn.)
pérávél elejt, hullat

pérél esik, hull, lábatlankodik
péréu árok
pérgángyigász átmegy
périná párna
pészekkon észté mindenre képes
pesztungo balra
pétálo patkó
pétorvinye törvényes
pétypiko félvállról
pévárécsé thán mogorva
pévrémé időpont
phábáj alma
phábájá boka
phábárdé tombol
phábárél pirít, rágyújt
phábárgyász gyújt
phábárgyi cilángnyi pálinka
phábáripo égés, éget
phábiljász elég (ige), felgyújt
phábol ég (ige), tündöklik
phágán török
phágordi töredelmes
phágyilá pattanás
phágyilász megreped
phágyol törik
phák szárny
phákálo szárnyas
phákhél repül
pháko érett
phál forgács
phálélész megrág
phándálo szerződés
phánélészé megemészt
phángá szövet
phángéllész elszökik
phángipé törés
phángljász beköt, elköt
phángljászlész köt
phánglo rab
phár selyem
phárágyász hasított
phárágyél fakad
phárágyol hasad
phárárél nehezít, terhel
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phárárgyi

phurd

phárárgyi puska
pháráripé nehézség
phárávdo hasított, nyitott
phárávél hasít
phárávéllész hasogat
phárdél tölt
phárész küzdelem, nehezen
phárhájipé hasadás
phárigyá rés
phárik üzen
phárilász reped
pháripé teher
pháripo sors, súly
phárjol eltör
pháro nehéz, terhes
phárol recseg
phárviljász meghasad
phátyiász megköt
phávráviléász kijön a sodrából
phél iszik
phélél mesél
phélélkédámétut fenyeget
phélésztémákhé ráken
phénél ávri tagad
phénél diktál
phénél lácsogyész köszön
phénél mond
phénél várészo elkezd,
magyaráz
phénélávé olykor
phénélbut vitat
phénélcizsánész tudniillik
phénéllészké könyörület
phénéllészkész magyarázkodik
phénéltuké megáld
phénélvárészo megállapít
phéngyász megdönt
phéngyász várészo előad
phéngyászké mujász gyászjelentés
phéngyászlészké értesítés
phéngyomlészké fegyelem
phérász vicc
phérdáligidéász átvisz

phéréllá töm
phibo ital
phillész tartalom
phimájbut termékeny
phinél budzsénél társul
phirágyászlész elvisel vm-t
phirálélpész viselkedik
phirbélágigyász tönkremegy
phirdál cirgyilász átázik
phirdál pomikljomlész átenged
phirdál túl
phirdálcirdász áthúz
phirdáldimász átad
phirdállészté fedez
phirdol felingerel
phiré rekesz
phirél lésztromuj jár a szája
phirél megjárja, udvarol
phirélész kámél javaslat
phiréllész jártas vm-ben
phiréllészté udvarol
phirélphálo mácsé halászik
phirész kámipo adottság
phirész tehetséges
phirgyáldicsol átlátszó
phirgyilász megtelik
phiripén járás
phivlo özvegy
phivlyi zsuji özvegyasszony
phordomucsko szemét
phorgyi sháv töltelék
phoválo répa
phrál testvér
phrálipé testvérség
phu főz
phu oprácsivé szántóföld
phucsipén kérdés
phudinyi trombita
phugnyászrél megsebesít
phugnyi mirigy, seb
phugyinyé pumpa
phumbálo gennyes
phurárél öregít
phurd híd
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phurdél

práhojipé

phurdél fúj
phurdino kehes
phurdinyi tompa
phurgyél sompolyog
phurgyol eltelik
phurhé megfuttat
phuri banya
phuripé vénség
phurjol öregszik
phuro agg, idős, öreg
phutrávél lefejt
phutyol pöffed
pibén ivás
pihenyináv nyugszik
pijávél itat
pijél dohányzik
piké váll
pillángová lepke
pinro lábfej
pinzsárdo barát
pinzsárél elismer
pipéri bors
piráno szerető
pirászlo fazekas
pirávél hord
pirávévlá elvisel
pirdohin csordultig
pirélpálo zsujá nőcsábász
piri edény, fazék
pirivo árok
piro szabad
pirr has
pisálo malom
pisél őröl
pityál csorog
pityi csepp
pizdél lök, elnyom
pizsáno pók
pládno dél
pláj part
plémé hullám
plémél úszik
poatyé talán
poatyédárál kétségbeesik

poatyéké képes vm-re
poatyéké kidehin rátermett
poatyéké ráklé találó
pocini vámos
pocsinyipé fizetség
podromdzsál útirány
podromzsál útvesztő
podu híd
pofálké pofa
pohál sütemény
pohtán posztó
pojátá fajta, pajtás
poko rusél ellenáll
pokoré ászlé talpára áll
pománá alamizsna
pomáskál középső
pomáskállé közepes
pomáskár közben
pomikéllész elenged
pomikélpész ereszkedik
pomikhél megenged
pomikljász elenged
ponro kezel
poor toll
porálo pelyhes
pori falka, farok
porománusár látogató
porré bél
posudro üdvösség
poszotyi zseb
posztin bunda
poté oszt
pothán helyben toporog
pothánánéllész helyrehoz
potháncsolész helyreállít
pothánmikhél helybenhagy
potyárdó üget
potyi fizetés
potyin díj
potyinipé adó
potyinyi fizet, hihető
práhászlo poros
práho por
práhojipé temetés
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práhométhán

rátyihin

práhométhán temető
prál fiútestvér
prászáibé nevetség
prászájo gyalázatos
prászél gúnyol,
gyalázat, kinevet
prásztél szalad
prásztipén futás
práti öv
préábut túl sok
préámult déldumá fecseg
prédikél előrelát
prékérél felszabadít
prévákérél előad
prézlive prézli
pricso tücsök
pridzsánél felismer
princsényi szemöldök
prindzsánávlész ismeret
prindzsándo ismerős
prindzsányi ismer
prindzsányilész ötletes
pristunyilé elhint
prolityé tavasz
prondo homok
prostongyászmá csábít
proszton buta
proszton dac, paraszt
prosztongyász ámít
pruná szilva
pucsé érdek
pucsél érdeklődik, jel,
megszólal, szól
pucsél locsohin feltétel
pucséllá felfedez
pucséllész értesít
pucslé feladat vm-t
pucsléász feladat
pucsléászlész biztat
pudzsénél kidél gyűlés
pujátár gyalog
puknyi hólyag
punlijá pléh
puntánérha határ, határkő

puráno hervadt
purányipé régiség
purdél liheg
purgyángyo meztelen
purum hagyma
pusávéllész megszúr
puskáhá fegyveres
puskirél lő
pusljász várészo kitalál
pusum bolha
puszáto kása
puszávél szúr
putérgyol fejlődik
putéripé nyílás
putrávél felold
putrél felold
putrévárészo nyit
putrigyász megnyit
putyénávo feloldás
rádzinipé reszketés
ráj úr
rájkáno úri
rájni úrnő
rákélész támasz
rákérél beszél
rákhél lel
rákingyász rak
rákji lány
rákléászmán elkap
rákljász találat
rákljászmá elkap
ráklo fiú
rán inda, szár
rándél kapar, vakar
rangosonmánus káplár
rángyol rágörnyed
rásáj pap
rásányi papné
rát vér
rátálo önhitt
rátti éj
ráttuno éjszakai
rátválo véres
rátyihin alkonyat
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rátyijá

siné

rátyijá pálinka
ráv pálca
rávnél simít
rendesohin rendes
rendrehin sorrend
résuno róka
ricij szurok
ridecsiná csíra
rik rész
rikél eltesz
rikhél őrizkedik
rikono kutya
riméto pándésimo öngyilkos
rin reszelő
rincsédo avas
rinzá gyomor
riso hézag
rispungyászpész elgáncsol
rodél keres vm-t, szerez
rodipé kereset
roipé jajveszékelés
roj kanál
rokjé szoknya
rom cigány
romnyá áhin feleséges
romnyedino feleséges
romnyélél házasodik
romnyi cigányné, feleség
romujél pusztít
romupé pusztítás
rosárél keresgél,
kikeres, kutat
rota kerék
rovárgyászmá megsirat
rovél nyávog, sír (ige)
rovipé sírás
rovjárél sirat
ru farkas
rucsél sértődés
rudá gerely
rudinyilo haragra gerjed
rugá orgona
rugyipé ima
rugyipél imádkozik

rungálo csúnya
rup ezüst
rusárél kereskedik
rusél bosszant, furcsa, harag,
haragszik, megcáfol
rusél péllészké ellenzi
ruséllá unalom
ruséllész haragszik
rusélmá dörmög
rusléász megbánt
ruslo fösvény, haragos
ruslohász feldühít
ruszájé pünkösd
rusziszárél unatkozik
ruszo orosz
sááj vázlat
sáh káposzta
sáj lehet, példa, pontos
sájhá étvágy
sálhál misto étvágy
sánélké vohin gyanús
sáo tálca
sárávél borít, takar
sárgon sápadt
séjé korpa
sélo kötél
sérál rang
sérálo parancsnok
séro fej
sétrálo meghűl
sevo vacog
sigárdél rikolt
sigárgyász bári sikolt
sijálipen hideglelés
sil dermesztő,
fázás, fázik
silálo hideg
silávél seper
silávipé fázás
sililészké derű
silimmángé ázik
sinájipé ígéret
sinávél ígér
siné műtét
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singá

számálijász

singá szarv
singálo agancs
singászlo szarvas
sipká sapka
sirél szakítás
siro sír (fn.)
sitito homály
skámind asztal
so hat
sojuthálél tesz-vesz
sorél önt
soriko egér
soripé öntés
sorohin járvány
stár négy
stéllo hely
strimflé harisnya
sudél hajít
sudiné megvet
sudráripé hűlés
sudripo hideglelés
sudro hideg, hűs,
hűtő, jéghideg
sudrohin dühös
sudrol meghűl
sudrorát hidegvér
sugél szaglász
sugingyász suttog
sujol dagad
sukár csinos, szép
sukárcsáj tündér
sukárcsávo ügyes
sukárdél dumá udvarias
sukárhász gyönyörű
sukárhin díszít,
gyönyörűséges
sukári finom
sukárin modern
sukárlész gyönyör
sukárphégyász megáld
sukjávél szárít
sukjovél szárad
sukko hitvány, száraz
suklo savanyú

sulipo daganat
suné hajszol
sunél hír
sunélávo kibúvó
sunévo pikkely
sungyol hallatszik
sunilá felel
sunyédumá hallgatag
sunyéllávo kihallgatás
supurlá gyík
suri bicska
susárél ürít
susinyi más
sut ecet
sutálo ecetes
sutyárél aszal
sutyász elalszik
sutyél fonnyad
sutyiljász elszárad
sutyipo aszály, szárazság
sutylo fonnyadt
sutyo hervadt
sutyol hervad
suvéllész elhelyez
szá ászár úgy, ahogy
szá minthogy
száár ahogy, hogy
szábácsunyász észrevesz
szábáto szombat
szádzsál kóborog
száj persze
szájárél vékonyít
szájék mindegy
szájékéthánél csuvél pakol
szájél vékonyul
szájgindinyi rejtélyes
szájgindinyipész okoskodik
szájkékidéhin ugyan
szájmusárél harácsol
szájphurdél pompás
szálávári gyeplő
szálphélél terv
száltélá hogyne
számálijász észrevétel
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szán

szekkonhászárgyász

szán hozzá
száno finom,
karcsú, vékony
szányárél meghegyez
száodásávél rádió
száotégyilász sikerül
száp kígyó
száphiripé kóborgás
szár volt
szárávélá miközben
szárkámél okvetlenül
szárkámél vo felkészül
szárkámélá ahogyan
szárokámél akarattal
szásztáréllé meggyógyít
szásztévészt egészség
szásztévészto egészséges
szászto egészen
szásztrá bilincs
szásztrisol megvasal
szásztro após
szásztyárél gyógyít
szásztyáréllé gyógyíthatatlan
szásztyáripén gyógyítás
szásztyijász meggyógyul
szásztyipo egészség
szásztyol gyógyul
szászuj anyós
szátyárél orvosol
szaunyilá satnya
száuphirél pépányi tengerész
száuzilá tarisznya
szávo amely
szávojándréjek együtt
szávothél kéré pusztulás
szé övé
szé voré összesen
széácsudél szorongat
széáltétyé búskomor
szeáré kéré szerez
szebésél henyél
szecsijárdél robog
szedémpé gyalázatos
szegyikéré megfigyel

szeiszárél működik
szeiszejol fészkelődik, kering
szejákhérél szikrázik
szejcsingárdél lármázik
széjdárál rejteget
szejdéldumá beszélgetés,
szórakozás
szejdikhél bámul, nézeget
széjék hángáni összehangol
szejékéthánél gyűrött
szejgillé elpusztul
széjgindinyipész csodálkozik
szejkiszohin undok
szejmusárgyász tönkretesz
széjnáfél siránkozik
széjnáphél phénél rágalmaz
szejpándállész dédumá pletyka
szejphénél prédikáció
szejpirél ándrépálé sétál
szekámél tézsál vádaskodik
székcsudél sor
szekede mellékes
szekérél lebeg
székhál rács
székhámpé marakodás
székhidéhin titokzatos
szekhidéllész megszeg
szekicomi felesleg
szekidé megun
szekidéhin egyforma,
ugyancsak, ugyanúgy
szekidekhérél gyakorlatias
székihivé ándépávél szimat
szekkon kári mindenfelé
szekkon ko mindenki
szekkonél elfoglal
szekkonfelo phénél megígér,
szerepel
szekkonfelo phéngyász igényel
szekkonfelo pucsléász felsorol
szekkonfelo színes
szekkongyész naponta
szekkonhászárgyász elveszti
a béketűrését
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szekkonkáj

szocsuvé

szekkonkáj mindenhova
szekkonkári csavarog
szekkonkárig bárhol
szekkonphénél elkövet
szekkonszár bármi
szekkovár mindig
székodá ugyanaz, ugyanolyan
szekon felo kérél rendez
szekujkánvé szakszerű
szélási tanya
szeligidéllész elhord
szélundzsánélpész rejtőzködik
szemángélpélész reménykedik
szemángélpéléllé sérelem
szemeto kacat
szempángyérgyász összetör
szemuseilé rothad
szemuszárgyász elkölt
szenáfélkéré duzzog, spekulál
szénáfélpénél pémándé
ellentmond
szénáfélphénél káromkodik
szénáphél pélészté gyűlöletes
szendré káka
szepálészté kerülget
szepányihi izzik
szepékpásrizsán tántorog
szephénél legyintés,
panaszkodik
szephénéllészké beleköt
szepucsél hirdet, szervezkedik
szeráncosohin ráncos
széré mind
szerovél óbégat
szerteszijezsál szétszór
szészikávél mutogat
szevángél követel
szevo kissé
szevokéré köteg
szevoré mindnyájan
szevorékéthéréhudél összetartás
szevorré összeg
szezsánél szánalom
szhoákoszémplé törlő

szigáko gyakori
szigo hamar
szigyárávél sürget
szigyáré miért
szigyárél sebtében, siet
szigyáripé sietség
szigyász kivasal
szikágyomlész kioktat
szikálo gyors
szikávél mutat
szikávélész tanítás
szikipé szokás
szikjárél tanít
szikjol szokik
szilokhél kánimájbut raktár
szilvaizo lekvár
szimágyi zálog
szir fokhagyma
szirbotáré ünnep
szirmá drót
szityárél oktat
szityilészinházo szerep
szityoj gyakorol
szityolé hozzászokik
szityovipén tanulás
szivél szűz
szkámin szék
szkundurá deszka
szkurto kurta, rövid
szkurton röviden
szlábon gyenge, sovány
szlibongyász lefogy
szlobodoj szabad
szlugá szolga
szmirno béke
szoácséllá maradék
szoáhinyi levél (írás)
szoákátél guzsaly
szoáphándéllész gyógyszer
szoávél hoz
szoávéllá történik
szobro szobor
szocsompomuj álarc
szocsuvé termék
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szogálingyász

tátyiljász

szogálingyász szolgál
szogálinyi dajkál
szogálová dajka
szogyikászoté nicsak
szohál rándélpé panasz
szohán szálka
szohánél kárhozat
szohásávél fék
szohi páncél
szohin történet
szojárávlész elaltat
szojárél áltat, elaltat, lefektet
szokámész szándékos
szokérél phénél butyi szerelő
szokhirgyál irat
szoláháripo eskü
szoláhávél megesküszik
szolákhárgyász esküdözik
szolinzsá ávri pára
szoljárgyomlész altató
szolodujzséné házasság
szomnákáj arany, kincs
szomnákuno aranyos
szonáhárdé esküvő
szophándé pémászt karkötő
szophurdé levegő
szosunél hangulat
szoszroál vallás
szosztro amilyen
szosztromuj maszk
szovél alszik, fekszik
szovin főnök
szovipé alvás
szozánész tudás
szozsánél ami
szpum tajték
szpumá hab
szpumárél habzik
szpumászlo habos
sztágyászlo kalapos
sztágyi kalap
sztárél állít
sztárszárké négyszög
sztráfinél ragyogó

sztrejmászo idegen
sztrungá akol
sztungo bal, suta
szu hű
szuglágyi harcos, katona
szujé pépésztro rásáj palást
szulmá szalma
szumburo mag
szung szag
szungál megszagol
szungél szagol
szuno álom
szunto szent
szuro szürke
szuvipé varrás
tágyol forr
táhurgyávé reszelő
tájipo főzelék
tálészlácsé szünet
tálésztyácsilász támad
táméto sötét
támjovél sötétedik
tamlipén sötétség
tándérél harap
tándéripé harapás
tánésztácsé harsány
tánk szűk
tápásztindé vakond
tar torok
táriszlácsávél akadályoz
tászágyél megfullad
tászávél fojt
tátá apa
táto forró, heves
tátoéki lanyha
tátohin melege van, parázs
tátohinmángé hevül
tátoilészké láz
tátoljészké ejha
tátrágyi szerda
tátyá köteles
tátyál őszinte
tátyárél hevít
tátyiljász érett
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tátyipé

térnyol

tátyipé melegség
tátyipén hőség
tátyirdéllész becsül
tátyol melegít
tátyorélész napsütés
távdél folyik
távél forr, főz
távél lél dosztá elegendő
távélász volna
téánglál téoplálál összevissza
téávél hasonló
tecsidinyérél megrongál
técsorél lopakodik
tédé ilyen
tégyiké szevoré figyelem
téhudá mindenütt
téhudáv akarat
téiszé majd
téjiszé holnap
tékádél tépodél szétoszt
tékákhátár mindenhol
tékothár mindenfelől
télácsiljász lemaradás
télál alacsony, alatt
téláláté ezalatt
télálészté alul
télálkodé azalatt
télárésztélészél aláír
télé lent
télé szekkon teljesít
télébángyilász hajlong
télébésél pihen, ülés
télécsinélész levág
télécsingyá vágta
télécsingyász megvág
télécsiszolingyász csiszol
télécsolész eltipor
télécsoréllész leforráz
télécsuléász lerak
télédikhél lenéz vk-t
télédikhéllész örök
télédilo lefekszik
télédinyo fekszik
télédumázinyi lebeszél

télégigyász noha
télégigyászkohám naplemente
télégijász nemes (mn.)
téléhino jámbor
téléhudéllész lefokoz
téléhuno lefoglal
télékáj jékhár sorozat
télékálingyász lebarnul
télékidél leszed
télél lácso rendez
télélész lenti
télélimigyászmá lever
télélipingyász letapos
télémirimé lemér
télémukél leereszt
télénákágyász fal (ige)
télénákhávél lenyel
télényomingyélész győz
télépátyávél betakar
télépéábél eldől
télépéléász elhull
téléphábol leég
téléphágyilász letörik
téléphélávél lejt
téléphérél lehull
téléphu föld alatt
télépirnincá télévásztincán
kézzel-lábbal
télépomikélpész leereszkedik
télépusángyászlész leszúr
télétrángyász leküzd
télézsál szállít
télinkászké parancsol
télmájánglé télmájpálé előbb-utóbb
télopáká árnyalat
ténálészél tutré hozzájut
ténél magyarázat
ténél várészo javasol vm-t
térél ad
térinyi várékász eltérít
térnéhar fiatal (fiú), ifjú
térno fiatal (ember)
térnyipé fiatalság
térnyol ifjodik
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téstárrigá

tunyériko
torgyárél megállít
torgyol áll (fn.)
toszárá hajnal, korán, reggeli
toto örök
tovél mos
tovér fejsze
tovérászlo ács
tovibnászkéri mosónő
tráb gyógyszer
trádél elcsap, elhajt, űz
trádéllé hajszol
trádéllész elküld
trányász megküld
trányászmán elküld
trányél követel
trányéllé hesseget
trás gond, ijedtség
trásál fél (ige)
trászt érc
trásztdrom vasút
trávéllész elhajt
tréncá rongy
tresztá tarisznya
trézo józan
triny három
trisztó szomorú
trisztoszárél szomorít
tromáko bátor
trománo merészség
tronáj új
troszná nátha
trupo test
trus szomj
trusájovél szomjazik
trusálo szomjas
trusul kereszt
tu te
tudzsél fej
tuké neked
tulinyi túl
tulohin izmos
tuméngé nektek
tunáféllá maszatos
tunyériko talp

téstárrigá szögletes
tésztész sütemény
tévélimá elüt
tévoj különbözik
tévojkámé kíváncsi
tévokkorékámél hajlandó
tévoszáj csodálatos
thábárél éget
thábél ég (ige)
tháj és, is
thákor ugyanakkora
thályik szűr (ige)
thán hely
thátáj pohár
tháv cérna, fonal
thávél főzés
thávo vászon
thélál padló
thélégigyé hazamegy
thélépérágyom leejt
thingyárél nedvesít
thingyovél nedvesedik
thovélpész mosdat
thu füst
thuányi füstöl
thudáji tejes
thujél jár
thujol elhízik, hízik
thulipé kövérség
thulo kövér, vastag
thulomász szalonna
thut tej
thuvászlo füstös
thuvél füstölög
tido tiéd
tigájá serpenyő
tihal vacsora
tikeri tükör
tilhari betörő, csibész
tirro torkos
tojipé mosás
tokáná paprikás
tomnijél egyezik
tonyápátyász makacsság
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tuv

volépinyi

tuv gőz
ucsál árnyék
ucsár hamu
ucsé szörnyű
ucsénálész végrendelkezik
ucsipén magasság
ucso magas
uglél felmegy
ulávél fésül
uléj olaj
umblávél akaszt, felakaszt
unblágyi bitófa
undár ajtó
ungro magyar
ungyá köröm
unzsilipé adósság
unzsulipé tartozás
urál száll
urávél öltöztet
urávipé öltözet
urdon kocsi
usán szita
usánél szitál
usárávélá esély
usárél elront vm-t
usáréllész típus
usávé szurok
uspásérát hajnal
ustá ajak, száj
ustipén felkelés
ustyél felkel
ustyiáz ébred
uszol derül
uzsál várhat
uzsárél megtart
uzsipé tisztaság
uzso tiszta
vájészoiszárél görget
ván vessző
vár kavics
várékáná egykor, valamikor
várékáriki eltűr vm-t
várékász valakit
várékhátár ahonnan

várékicom néhányan,
valahány, valamennyi
várékon bonyolult
várélpész hajszol
várészálámélá kialakul
várészávo valamelyik
várészélkájcs hiábavaló
várészo kámáv akar
várészo kérél jelzés
várészo névo friss
várészo valami
várészohin lecke
várészokér lendít
várészoszro valamilyen, valamint
varro mész
váskászké akiért
vásmángé ellenszenv
vásodé de, hiába
vászdé emel, segítség
vászdél segéd, segít
vászdéllész kiagyal
vászi edény
vászkédé ezért
vászkodé annak ellenére, azért
vászlészké násél szalaszt
vászodé amiért
vászt kéz, mancs
véjino epe
vérigá karika
vicsérél vet
viszkétáto enyhe
viv hó
vo hős
vó ő
voávriphénél nyilvánvaló
vogindinyipész elhatároz
voginyi szabályos
vohászárgyász megtéveszt
vohin ánál ezért
vojdá kantár
vokezdinyi kezdő
vokidé kolohin sunyi
volékháténélcirdész csendben
volépinyi tapintat
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von

zsikékorihi

von ők
vonáfélin léha
vonákámél hajlandó, különös
vonákámél náfél alkot
vonápátyál hízelgő, kiábrándul
vophélél parancs, garantál
vophénél terv
vorbá szó
vorton egyenes, elbocsát,
karcsú, lapos, sima
vrémé idő
vudár ajtó, kapu
vujo bagoly
vulicá utca
vuna gyökér
vunéto kék
vurdon szekér
vurdonéngo kocsis
vust ajak
záingyász elszédít
zébéjimo késő
zéléno zöld
zévéje töpörtyű
zilábál dalol
zildon ősz
zili dal
zilingyász züllött
zimávél próbál
zongálonáv csúfnév
zor erő, hatalom
zorál pátyáv dicsőség
zoráli személy
zoráliho keményen
zorálo erős
zorálohin éles,
erőszakos
zorán dikhél figyel
zorán nagyon
zoránávél erősít
zoránzsál serény
zorávél megerősít
zorélé felerősít
zoréliász felerősít
zubinyi forr

zumin leves
zsá pereg
zsáál halad, mászkál,
rátalál, távozik
zsáj ándo pányi úszik
zsál beolt, folyó
zsál várékáj ahova
zsálábé elmegy
zsálánál tolakodik
zsáldur utazik
zsálkothán feltűnik
zsálláté udvarlás
zsállészro pár hasmenés
zsálothár költözik
zsálpál várékásztész utánoz
zsálpálész kísértet
zsálpészké elindul, vándorol
zsálpészké várékáj elhelyezkedik
zsálphépu csúszik-mászik
zsáltélál gyalogol
zsáltémángé szorul
zsálthédikhél látogat
zsálzsividég mindvégig
zsámpéné vonul
zsán rohan
zsánándé limé bujdosik
zsánávészkété butyi
szolgálatkész
zsándlépálé séta
zsáné vessző
zsánél tákol
zsánésztu gyékáná emlékezet
zsánévo fenyít
zsángágyol ébred
zsángájipén ébredés
zsángávél ébreszt
zsánko pé törvinye törvénytelen
zsánvlész feszes
zsáro parázs
zsásztroté védelem
zsénákáná márpedig
zsije ének
zsikádé központ
zsikékorihi elege van az egészből
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zsinákáná

zsunyikányi
zsiro kenőcs
zsivá megérint
zsivél él (ige), eleven
zsivél illő
zsóv zab
zsoviné csütörtök
zsuji asszony
zsungálész szenved
zsungálo csúnya, medve
zsungélijász kifakul
zsunyikányi szoknyavadász

zsinákáná eddig
zsinákhor addig, egyelőre
zsinkánáká mielőbb
zsinkétypás váré félig-meddig
zsinkodé pontosan
zsinkolé szempont
zsinokon addig
zsinopré egész, tetőpont
zsinothézsál megközelít
zsinvánékáná valameddig
zsiripo élet
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