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А
автоoдповідач [ávtaadpavi’dács]	 üzenetrögzítő
Абов [ábov] Abaúj 
aбовські [ábavszki] abaúj
абы [áb’é] hogy
авадь [á’vágy] vagy
авґуст [ávguszt] augusztus
Австрія [ávsztrijá] Ausztria
Австріяк/ы [ávsztrijáк/é]	 osztrák/osztrákok
Австро-мадярська монархія Magyar–Osztrák Monarchia

[Ávsztro-má’gyárszká mo’nárchijá]
aвтo/a [ávta/á]	 autó
aвтор/ы [ávtar/é] szerző
Адвент [ádvent] Ádvent
aдміністра’тивный/а/е/і  közigazgatási
[ádminisztrá’tivnéj/á/aj/i]	

адрес і-мейлa [ádresz i-’mejlá] e-mail cím
ай [áj] igen
айбо [ájba] de
айно[ájna] igen
Академія [Áká’demijá] Akadémia
Академик/ы [áká’demik] akadémikus
активный [áktivnéj] aktív
акурат [áku’rát] pontosan
албум/омы [album/é] album
алдомаш [áldo’más] áldomás
але [á’le] de
алманах/ы [álmá’nách/é]	 almanach
алфабет/ы [ál’fábet/é]	 abc
алфабетный [ál’fábetné] ábécérend
Алпы [álpé]  Alpok 
алпійськый [ál’pijszkéj] alpokbeli
Америка [á’meréká]  Amerika
aмерицьк/ый/а/aj/і [ámerickéj/i]	 amerikai
амінь [áminy] ámen 
Анґлія [ánglijá]  Anglia 
анґлійськый язык [áng’lyjszykéj já’zék] angol nyelv 
ансамбл/ї [án’számbl/lyi]	 együttes
ану [á’nu]	 nyomatékosító,	felszólító	szó
ангел/ы [ángel/é]	 angyal
ангелик/ы [ánhelik/é]	 angyalka
анцуґ/ы [áncug/é]	 kabát
апо [ápa] apa
апостол/ы [á!posztol/é]	 apostol
апостолськ/ый/а/ой/і [á’posztolszkéj/á/aj/i]	 apostoli
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апріль [áprily] április
артіста/ы [ártі’sztá/é]	 művész,	színész
артістичный/а/ой/і	[ártisz’técsnéj]	 művészeti,	színészi	
артістично [ártisz’ticsno]	 művészien
архіпастырь [árchi’pásztér]	 egyházi	vezető
архів/ы [ár’chiv/é]	 levéltár
арітметика [árit’metéká] számtan
архітект [árchi’tekt]	 tervezőmérnök

Б
баба/бабка [bábá,	bábká]	 nagymama
бабона [bá’boná] babona
бавити ся [bávitiszá] játszik
бавка [bávká] játék
багатый/а/і [bá’hátéj/á/yi]	 gazdag
багрянець [báh’rjánec]	 vörös/napkeltekor
бадмінтон [badmin’ton] tollaslabda
базіліка [bá’ziliká] bazilika
бал [bál] pontszám
бал [bál] bál
балкон/ы [bál’kan/é]	 balkon
балный [bálnéj/á/e/i]	 báli
балта/ы [báltá] balta
банкуш/і	[bánkus/і]		 párna	
бановати [báno’váté] bánja
баран/ы [bá’rán/é]	 bárány
барацка/ы [baracká/ké] barack
барнастый/а/ой/і [bár’násztéj/á/e/yi]	 barna
батуг, батогы [bá’tuh,báto’hé]	 ostor
батужок/ы [bátu’zsak/zské]	 kis	ostor
батулка [bá’tulká] almafajta
бачіко [bácsika] bácsika
бачок/ы [bá’csak/ké]	 tartály
баюсы [bájuszé] bajusz
баюскы [bájuszké] bajuszka
без [bez] nélkül
Безбіда [bezbi’dá]	 Вajtalan	(mesealak)
безжурно [bez’zsurna] gond nélkül
беззубый/а/ой/i [bez’zubá/bi]	 fogatlan
безопасность [bezo’pásznaszty] biztonság
белай [beláj]	 altató	szó
берег/ы [bereh/’hé]	 part,	emelkedés,	domb
Береґ	[bereg]	 Вereg	(megye)
береґськый/а/ой/i [beregsz’ké/á/e/i]	 beregi 
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берег/жкы [bereh/berezs’ké]	 domb
береза/ы [be’rezá] nyírfa 
березник [berez’nék]	 nyírfa	erdő 
бесїда/ы [beszidá] beszéd
Бескіды [Besz’kid/é]	 Beszkid,	beszkid	hegylánc	 
	 a	Kárpátokban,	hegy
бесклопотность [beszk’lopotnoszty] gondtalanság
беcкористно [bezsko’risztna] haszon nélkül 
беспечность [besz’pecsnoszty] gondtalanság
беспечностый/а/ой/і [besz’pecsnéj/á/e/i] gondtalan
бесплодн/ый/а/ой/і [beszp’lodnéj/á/e/i]	 terméketlen
беспорадный/а/ой/і [beszpo’rándnéj/á/e/i]	 tanácstalan
беспородный//а/ой/ї [beszpo’rodnéj/á/e/i]	 elfajzott
бетлегемеш/і [betlehémes/і]	 betlehemes
бечелованя [becse’laványá] megbeсsülés,	becslés,	értékelés
бечеловати [becselo’váté]	 becsül,	értékel
билце/ята [bélce/bél’cjátá]	 kút	fából	készült	pereme 
бировати [béra’váté] bír
битва/ы [bétvá/é]	 ütközet
бити [bété]	 ver,	üt
бібліотека/ы [biblio’teká/é]	 könyvtár
біг [bih] futás
Бігар	[bihar]	 Bihar	(megye)
бігляк/ы [bih’lyák/é]	 menekülő
бігти [bihté] menekül
біґарь/ї [bi’gár/bigá’ri] vessző
біда/ы [bi’dá,	bidé]	 baj
бідкати ся [bidkátészá] sopánkodik
бідно [bidna] szegényesen
біднота [bid’notá] szegénység
бідный/а/ї [bidnéj/á/i]	 szegény/szegények
бідує [bi’duje]	 nélkülöz/rossz	körülmények
 között él
бізувно	[bi’zuvno]	 megbízhatóan
біленина	[bile’néná]	 ágynemű
біліард [bili’árd] biliárd
білый/а/ой/ї [biléj/bilá/bilyi]	 fehér
білявча [bi’lyávcsá]	 szőke
білити [bi’lété] meszel
біолоґія [bia’lagijá]	 biológia
біціґлї [bi’ciglyi] kerékpár
благенько [blá’henyka] boldogan
благо [b’láha]	 java	valakinek,	jólét,	üdv,	haszon
благый/a/ой/i [blá’héj/á/aj/i] jó,	derék
благородствo [bláha’radsztva]		 nagylelkűség
благословить [blahoszlo’véty] megáld,	áldást	ad
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благочинный [blaho’csénéj] rendes,	tisztességes;	esperes	 
	 (görögkatolikus)
блажено	[blá’zsena]	 boldogan,	megelégedetten
блаженость [blá’zsenoszty] boldogság
блаженый/a/i [blá’zsenéj/á/i]	 boldog;	boldog	(egyházi),	
	 együgyű
близость [b’lézaszty] közelség 
близькo [b’lézka] közel
близнята [bléz’nyátá] ikrek
блискавиця [b’lészkávécá] villám
блоха/ы [blachá/é] bolha
блудник/ы	[blud’nék/é]	 kéjenc
блоґ/ґы [blag/é]	 blog
блюдо/а [b’lyuda] tál
бо [ba] mert
бобалькы [babály’ké]	 nemeslelkűség,	fennköltség
бовт/ы [bovt] üzlet
Бог [Bah] Isten
богатый/ї [bo’hátéj/ba’hátyi] gazdag
богато [ba’háta] gazdagon
богатство [ba’hátsztva] gazdagság
Богоматерь [baha’máter]	 Istenszülő
Богоматерськa [Baha’máterszká]	 Istenszülői
Богородиця [Baha’radicá]	 Istenszülő
богослов/ы [baha’szlav/é] teológus
боґрейда/ы [bog’réjdá/é] bokréta 
божый/а [bazséj/bazsá] isteni 
боже-пребоже [bazse-pre’bazse] el nem kiabálva
боковый/і [baka’véj/baka’vi]	 oldalt
болить [ba’léty] fáj
болото [ba’lata] sár
борець/ці [ba’rec	bar’ci,]  küzdő,	harcos
боровичка [bara’vicská] borovicska	(ital)
борода [bara’dá] szakáll
бородка [ba’radká] rövid szakáll
боронити [bara’nété] véd
Боршод [borsod] Borsod
Боршодськый/а/ой/і [borsodszkéj]  borsodi
борьба [bar’bá] harc
босоркун [baszar’kun] boszorkány	(férfi)
бочкоры [bacs’karé] bocskor
бояти ся [ba’játé cá] fél
босый/a/ї [baszéj/a/i]	 mezítláb
брати [b’ráté] vesz
брат/я [brát,	b’rátyá]	 fiútestvér
братранець/ї [brát’ránec/ci/]	 unokatestvér	(fiú)
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братранка/ы [brát’ránká/é]	 unokatestvér	(lány)
браня [brá’nyá]	 betakarítás	(mezőgazdasági)
брыво/а	[bré’va/brévá]	 szemöldök
брывочка [b’révacská] szemöldököcske
бросква/ы	[b’raszkvá/é]	 őszibarack
броцак/ы	[bra’cák/é]	 hátizsák,	iskolatáska,	bőrönd
брусниця [brusz’nicá] vörös áfonya
брысти [b’részté] vízben gázol
брыч/і [brécs/i]	 borotva
Будапешт [budá’pest] Budapest
буде готово [bude ha’tava] készen lesz
будилник/ы [bu’délnék/é] ébresztőóra
будити [bu’dété] ébreszt,	füstöl	(húsféléket)
будовати [buda’váté] épít
будовля/ї [budovlyá/i]	 épület
будова/ы [bu’davá/vé]	 épület
будованя [bu’daványá] építmény
будовник/ы	[budav’nék/é]	 építész
будовництво/а [budav’néctva/vá] építkezés
будовничый інженер [budav’nécséj inzse’ner] építészmérnök
будучность [buducsnoszty]	 jövő
будучого	[buducsaha]	 jövő	(héten)
буженя [buzsenyá] füstölt áru
бук/бокы [buk/baké] oldal
бук/ы	[buk/é]	 bükk
буква/ы [bukvá,	buk’vé]	 betű
буковый/а/ой/і	[bu’kavéj]	 bükkből	készült
булш	[buls]	 többé,	inkább
булшый/a/ой/i	[bulséj/á/e/i/]	 több,	nagyobb
бумбак/ы	[bum’bák/é]	 bamba
бунда/ы [bundá/é]	 bunda
бунтарь	[bun’tár]	 rebellis,	felkelő
буркот [burkot] morgás
бутор [butar] bútor
буря [burjá] vihar
бурян [bu’rján] gaz
бухнути [buchnuté] robban
быти [béti]  lenni
быв, было, были	[bév,	bélá,	bélo]		 volt 
бывалый/а/ой/ї [bé’váléj/á/aj/a/i]		 előző,	elmúlt
бываня [béványá]	 lakás,	lakóhely
бывати [bé’váté]	 lakik,	él
бывавучі [bé’vávucsi]	 élők,	lakók 
бывшый/а/і [bévséj] egykoron volt
быдля [bédlyá] háziállatok
былинка [bé’lénká]	 gyógyfű	

szotar.indd   7 2016.07.18.   10:45:53



8

быстриця/ї [bésztrécjá/i]	 besztercei	szilva
быстро [bésztra] gyorsan
быт [bét] lét 
быти [bété] van
бытові приборы [béta’vi pré’baré] háztartási gépek

B
вадь [vágy] vagy 
вєдно [vjedna] együtt 
важность [vázsnoszty] fontosság
ваза/ы [vázá/é]	 váza/vázák
вакація/ї [vá’kácijá/ji]	 vakáció,	szünet 
валушность [vá’lusnoszty] rátermettség 
валюх [vá’lyuch] lusta ember
валька/ы [vályk/á/é] vályog
вандровати [vándro’váté]	 gyalogol,	túrázik
вандры/увкы [vándré/vándruv’ké]	 gyaloglás,	túrázás
вандрувник [vándruv’nék] turista
варити [vá’rété]	 főz
варіха/ы [vá’richá/é]	 merítőkanál
Bарвара [vár’várá] Borbála
вареный/а/і [vá’renéj]	 megfőzött
варош/ы [váras/é]	 város
варошськый [várasckéj] városi 
варта [várta]	 őrség
варташ/ы [vár’tás] őrszem
вартовати [várto’váté]	 őriz
ватага/ы [vá’táhá/é]	 csoport,	banda
ватра/ы [vátra/é] tábortűz
ватяный [vátyá’néj] vattából	készült 
ваярь/і [vá’jár/vájá’ri] szobrász
вдова [vdo’vá]	 özvegy	nő
вдовець [vdo’vecy]	 özvegy	férfi
вдну[vd’nu] benn
вдохновити [vdоchna’vété] lelkesít
вевeрка/ы [ve’verká/é] mókus	
веденя [vedenyá] vezetés
везти [vezté] vezet
вежба/ы [vezsbá/é]	 gyakorlat	(iskolai)
вежбанка/ы [vezsbánká/é]	 gyakorlófüzet
вежбати [vezsbáté] gyakorolni
велетень [veleteny]	 óriás
великый/а/і [ve’lékéj/á/i] nagy
Велика Служба [ve’léká sz’luzsbá] Nagymise
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Великан/ы [velé’kán/é]	 óriás	(mesebeli)
Великаш/і [veké’kás/i]	 neves,	kiemelkedő
Великдень [ve’lékdeny] Húsvét
великодня пятниця [velé’kadnyá pyátnécyá] nagypéntek
великый пуст [ve’lékéj puszt] nagyböjt
величезн/ый/а/ой/і [velé’cseznéj/á/oj/i]	 óriási	
величность [velé’csznoszty] nagyság 
вентілaція [venti’lácijá]	 szellőztetés,	levegőzés 
вера [verá] bizony ám!
верба/ы [verbá/é]	 szomorú	fűz	
веречи [verecsé] dob
верне ся [verne szá] visszatér
вернісаж [verni’százs]	 megnyitó	(kiállítás)
вернути [ver’nuté] visszaad
верства/ы [verszt’vá/é]	 mérföld	
вертеп/ы	[ver’tep/é]	 betlehem
верьх/ы [verch/é]	 valaminek	a	teteje
верш/ы [vers] vers
вершык [versék] versecske
вершок [versok] domb,	dombocska
верьхнїй/ня/ёй/нї [verchnyij]	 felső
верьховина [ver’chovéná] fennsík
Верьховина [ver’chovéná] hegylánc a Kárpátokban
верьховинка [ver’chovénká]	 a	hegyekben	élő	nő
верьховинець [ver’chovénec]	 a	hegyekben	élő	férfi
веселити [vesze’lété] vidít 
весело [veszela] vidáman
веселый/а/ї [ve’szeléj] vidám
весна [vesz’ná] tavasz
весняный/а/ой/ї [vesz’nyánéj] tavaszi
вести [veszté] vezet
вечеря [vecserjá] vacsora
вечур [vecsur] este
вечурня [ve’csurnyá]	 vecsernye/esti	mise
вєдно [d’jedna]	 együtt,	közösen
вже [vzse] már
взимі [dzé’mi] télen
взор/ы [vzor/é]	 minta	
взяти [vzjáté] elvesz
видїти [vigyité] lát
вилка/ы [vélká/é]	 villa
вино [vé’na] bor
винобраня [vé’nobrányá] szüret
вити [vété]	 sző
віднянськый [vidnyánszkéj] bécsi
відро [vid’ra] vödör
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відьма/ы [vigymá/é]	 boszorkány
вірити [virété] hisz
вік [vik] kor 
вінo [vina] hagyaték
вінець [vinecy] korona
вінчаня [vincsányá]	 esküvő	(egyházi)
вінчати ся [vin’csátészyá]	 esküszik,	házasságot	köt	
 templomban
вінчовати [vin’caváté]	 kíván	(boldog	ünnepet)
вірник/ы [virnék/é]	 hívő	
вірнї [virnyi]	 hűséges
вірно [virno]	 hűségesen
віроисповіданя [viroéspo’vidányá] vallás
віртуалный/а/ой/ї [virtu’álnéj]	 látszólagos 
вірувучый/а/ой/і [viruvucséj]		 hívő
вірувучі [viruvucsi]	 hívők
вірує [viruje] hisz
вістка/ы [visztká/é]	 hír
вість/и [viszty/i]	 hír
вітати [vitáté] üdvözöl
вітор/вітры [vitоr]	 szél
вітрик [vitrék] szelecske
вітрина/ы [vit’riná] vitrin
вітриско [vit’részka] erős	szél
вічнозелена [vicsnaze’lená] örökzöld
Віфлеєм [viflе’jem]	 betlehem
вічный/а/е/ї [vicsnéj]  örök
вічнозелена ростина [vicsnaze’lená rasz’téná] örökzöld növény
вішати [visáté] akaszt
влапить [v’lápéty] elkap
власть [vlászty] hatalom
властный/а/ой/нї [vlásztnéj] saját
вливать [vléváty] beleönt
влїтї [vlyityi] nyáron
вмерші [vmersi] halottak
внук	[vnuk]		 unoka	(fiú)
внучка/ы [v’nucská/é]	 unoka	(lány)
вовк/ы	[vovk/é]	 farkas
вовна [vovná] gyapot
вовча/та [vovcsá] farkaskölyök
вовчиця [vov’csécá] anyafarkas
вода [vo’dá] víz
водитель [va’détely]	 vezető
водичка [va’décská] vizecske
Водохрещі [vo’dochrescsi] Vízkereszt
воёвати [vaja’váté]	 háborúzik,	harcol
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возвіщати [vozvi’scsáté] hírül ad
воздух [vjz’duch]	 levegő
возик/ы [vazék] kisszekér
возможно [vaz’mazsna] lehetséges
воин/ы [voén]	 harcos,	katona
война/ны [vojná] háború
войськo/а [vojszko] hadsereg
вокалный [vo’kálnéj] ének
волїти [vo’lyité]	 óhajt
волося [vo’loszá] haj
волосячко	[volo’szаcska]	 hajacska
воля [volyá] akarat
вон/вонка [van/vanká]	 ki,	kint
воплотити [vapla’tété] megtestesül
воплотити ся [vaplatété cá] megtestesül
воробок/ы	[vara’bak/é]	 veréb
ворожка/ы [va’razská/é]	 jósasszony
ворожыти [vara’zsété]	 jósol
ворона/ы	[va’raná/é]	 varjú
ворота [va’ratá] kapu
восени	[vasze’né]	 ősszel
Воскресеніє [vaszkre’szenije] Feltámadás
воспитаник/ы [vasz’pétánék/é]	 mostoha	(fiú)
воспитаник/ы [vasz’pétánék/é]	 nevelt/gyerek
воспитаниця/ї [vasz’pétánécá/i]	 mostoha	(lány)
воспитати [vaszpé’táté] felnevel
воспитовати [vasz’pétováté] nevel
воспитує ся [vasz’pétujeszyá] nevelkedik
восток [vasz’tok] kelet
вплывати [vplé’váté] hat
вповісти [vpa’viszté] megmond
впозіровати	[vpa’zirováté]	 kinéz	(külső)
вполудне [v’paludne] délben
враг/ы [v’ráh/é]	 ellenség
Вручаніє [vru’csányije]	 szózat
всалашыти ся [vszálá’sété	sza]	 fészket	rak,	beköltözik
всё [vszja] összes
вседержавноє [vszeder’zsávnaje] országos
всемогущый/а/ой/і [vszemo’hucséj] nagyhatalmú
встати [vsz’táté] feláll
встигнути	[vsz’téhnuté]	 időben	odaér
всход [vsz’chod] napkelte
всягды [v’szjáhdé] mindig
всякый/а/ой/і [v’szjákéj] mindegyik
всячино [v’szjácsina] minden
всенучна служба [vsze’nucsná	sz’luzsbá]	 éjféli	mise,	feltámadás
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Bсїcятї [v’szyiszyá’tyi] Mindenszentek
втирати [vté’ráté] töröl
втискати [vtész’káté] gyömöszöl
втїкач/і	[vtyi’kács/і]	 menekülő,	szökevény
втїха [v’tyichá] öröm
вубити [vubété] kiver
вубігти [vubihté] kiszalad
вубрати [vubráté] kiválaszt
вувecти [vuveszté] kivezet
вугадовати [vu’hádováté] kitalál
вугнати [vuhnáté] kikerget 
вугваряти [vuhvá’ráté] kimond
вуголошовати [vuho’losováté] kihirdet 
вуграный/а/ой/ї [vuhránéj] megnyert
вугрівати [vuhri’váté] kisüt
вуданя [vudányá] kiadvány
вудавати [vudá’váté] kiad
вудкы [vudké] honnan
вудты [vudté] onnan
вуз/возы [vuz] szekér
вузначна [vuznácsná] jeles
вуйко [vujka]	 nagybácsi	(anyai	ágon)
вуйна [vujná]	 nagynéni	(nagybácsi	felesége)
вуйти [vujté] kimegy
вукіряти [vuki’rjáté] kikerget
вукладеный/а/ой/ї [vukládenéj] kirakott
вул/волы [vul/va’lé]	 szarvasmarha	
вуладити	[vuládété]	 előkészít
вулизати [vulézáté] kinyal
вумалёваный/а/ой/ї [vumályavánéj] festett
вумерти [vumerté] kihal
вуміняти [vuminyáté] kicserél
вупахати [vupácsáté] kiszánt
вупестовати [vupeszta’váté] felnevel 
вуплекати [vuplekáté] felnevel 
вупозерати [vupazeráté] kinéz
вупроводити [vupravadété] kikísér
вупити [vupété] kiissza
вуробити [vurabété] elkészít
вурости	[vuraszté]	 megnő
вуслободити [vuszlabadété] kiszabadít
вуспати ся [vuszpátészyá] alszik
вусям [vuszyаm]	 nyolc
вутягти [vutyáhté] kihúz
вухо/а [vucha/á]	 fül,	fülek 
вуходити	[vuchadété]	 meggyógyít
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вухопити [u’chapété] elkap
вушпекуловати	[vuspekulaváté]	 kitalál/kispekulál
входити [vcha’dété] bejön
вчeра [vcserá] tegnap
вчинити [vcsé’nété] megtesz 
вчити [vcsété] tanít
вчителька/ы	[vcsételyká/é]	 tanárnő
вчути [vcsuté] meghall
вшелиякый [vsele’jákéj] mindenféle 
вшыток [vsétak] összes
высоко [vé’szaka] magasban 
высокосный	[vészakasz’néj]	 szökő	(év)
выставка/ы	[vésztávká/é]	 kiállítás
выставленый/а/ї	[vésztávʼlenéj]	 kiállított
выучити [véu’csété] megtanul
вышня/ї	[vésnyá/i]	 meggy
вышывати [vésé’váté]	 hímez,	kivarr
вышываня [vé’séványá]	 hímzés,	kivarrás
вышывачка/ы [vésé’vácská]	 hímző
вышытый [vésétéj] hímzett

Г
габілітованый [habili’továnéj]	 kinevezett	(tudományban)
гавкати [hávkáté] ugat
гаданка/ы [hádánká/é]	 fejtörő
гаданя [hádányá]	 jóslás
гадина/гады [hádéná/hádé]	 kígyó/kígyók
гайчі [hájcsi]	 hajcsi	(altatásnál)
гамішный [hámisnéj]	 hamis,	csaló
гана [haná]	 szidalom,	becsmérlés
ганьба [hánybá] szégyen
ганьбити [hány’bété] megszégyeníteni
ганьбити cя [hány’bété cá] szégyelli 
гармонично [hármo’nicsno] összhangban
гармонія [hár’monyijá] összhang
гасити [há’szété]	 olt	(tüzet) 
гаснути [hásznuté]	 kialszik	(tűz)
гатіжак [háti’zsák] hátizsák
гаюв [há’juv]	 hajó
гвузд/я [hvuzd/já]	 szög
гев-там [hevtám] itt-ott
гев-тот [hevtot] az a másik
гей [hej] hej
гентам [hen’tám] ott
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гентот [hentot] az 
геп [hep] ütés
герб/-ы [herb/é]	 címer
герой/ї [he’raj/і]	 hős
гет [het] el
ги [hé] mint
гибы [hé’bé] mintha
гикой [hékoj] valamikor
гімн/ы [himn/é]	 himnusz
гінджібаба [hindzsibábá] boszorkány
гінта/ы [hinta/é]	 hinta
главный [hláv’néj]	 fő
гладко [h’ládka] simán
глина [h’léná] agyak
глинян/ый/а/ой/і [hlényánéj]	 agyagból	készült
глипати [h’lépáté] pislogni
глубина [hlubé’ná] mélység
глубоко [hlu’baka] mélyen
глубокый/а/е/і [hlu’bak] mély
глумити ся [hlu’mété	cá]	 gúnyolódik
глупый/i [h’lupéj/i]	 buta
глухый/i [hlu’chéj/chi]	 süket
глядати [hlyádáté] keres
глядило/a [hlyádila/á]	 tükör
гнати [h’náté] hajtani 
гне ся [hne cá] hajol
гнеть [hnety] azonnal
гнїв [hnyiv] düh
гнївно [h’nyivna] dühösen
гнїздо/a [h’nyizda/á]	 fészek
гноєный/а/ой/ї [hno’jenéj] gyulladt 
гнути [h’nuté] hajlít 
гоб [hab] hab
говіня [ho’vinyá] böjt
говіти [ho’vité] böjtöl
говорити [hovo’rété] beszél
говгерь/і [hovhery/i]	 hóhér
годен [hoden]	 bír,	tud
година [hodéná]	 óra
годинка/ы [hadénká/é]	 óra	(szerkezet)
годн/ый/а/і [hodnéj] képes valamire
годованя [ho’doványá] etetés
годовати [hodo’váté] etet
гойдати [hajdáté]	 hintáztat,	ringat	(gyereket)
гойдати ся [hajdáté cá] hintázik
гойкати [hajkáté] kiabálni
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гокерлик/ы [hakerlék/é]	 kisszék,	hokedli
голова/ы [hala’vá/é]	 fej
головка/ы [ha’lavká/é]	 fejecske
голод [halad] éhség
голоден [ha’laden] éhes
голодный/а/ой/ї [ha’lanéj] éhes
голодовати [halada’váté] éhezik
голопупча [holo’pupcsá]	 csecsemő,	újszülött	állat 
голос [halasz] hang 
голосити [hala’szété]	 közzétenni,	kijelenteni
голосно [halaszna] hangosan
голузок [holuzak] ág
голуза/я [holuzá]	 ág,	ágak
гомон [haman] hangzavar
гонвейд/ы [hanvéd/é]	 honvéd
гонити [ha’nіtі]	 kerget
гора/ы [ha’rá,	horé]	 hegy
горазд [ha’rázd]	 jólét
гордити ся [har’dété cá] büszkélkedik
гордо [harda] büszkén
гордув [har’duv]	 hordó
горе [hare] bánat
горист/ый/а/ой/ї [harésztéj] hegyi
горі [ha’ri] fent
горіти [ha’rité] ég
горло [harla] torok
горнець [har’néc] lábas
горнятко/а [har’nyátka] csuprocska
город [harad] város
городина [hara’déná] kerítés
городок/ы [hara’dok] kisváros
городчане [harad’csáné] városiak
горожанин/ка [harazsánén]	 városi	(lakos)
горожанськоє побраня [horo’zsánszykoje] polgári házasság
горськый/а/ой/і [harsz’kéj] hegyi
горщик/ы [harscsék/é]	 fazék
горяч [haryács]	 hőség
горячый/а/ой/і [ha’ryácséj]	 forró
господичка [haszpa’décská]	 háziasszony,	gazdasszony
Господь [haszpagy]	 Úr	(Isten)
гостёва [hasz’tyavá]	 ebédlő
гостина/ы [hasz’téná/é]	 vendégség
гостити [hasz’tété] vendégül lát
гость/ї [hoszty/i]	 vendég
готов/ый/а/ой/і [ha’tavéj] kész
готовалня [hoto’válnyá]	 körzőkészlet	

szotar.indd   15 2016.07.18.   10:45:53



16

грабелко/ы [h’rábelka] kisgereblye
грабканя [h’rábkányá] gereblyézés
граблї [h’ráblyi] gereblye
границя/ї [hrá’néc/i]	 határ
грань [h’rány] parázs
грати [h’ráté] játszik
грач/і [h’rács] játékos
гребінь/ї [h’rebiny/i]	 fésű
гребсти [h’rebszté] kapirgálni
грезно [h’rezna]	 szőlő
грибарь/і [h’rébár/i]	 gombászó
грибова поливка [h’ré’bavá palévká] gombaleves
гриб/ы [h’réb/é]	 gomba
грум [h’rum] dörgés
гріти [h’rité] melegít
гріх/ы [h’rich/é]	 bűn
груб/ы [h’rub,	hra’bé]	 koporsó
грозити [h’razété] veszélyeztetni
громада/ы [h’romádá/é]	 sokaság
гроші [h’rasi] pénz
грубезна [h’rubezná]	 nagy,	goromba
грубо [h’ruba] gorombán
грудь/и [h’rugy,	h’rudé]	 mell
грудный/а/ой/і [h’rudnéj] mellkasi
грудочка [h’rudacská] maroknyi
грунка/ы [h’runká/é]	 dombocska
груша/і [h’rusá/i]	 körte
грушка [h’ruska] körtécske
грызачка/ы [h’rézácská/é]	 görögdinnye
грызун/ы [h’rézun/é]	 rágcsáló
грядка/ы [h’ryádká/é]	 veteményes,	kiskert
грядущаго [h’ryáduscsáha]	 jövő,	elkövetkező
губернатор/ы [huber’nátor]	 kormányzó
губа/ы [hu’bá/é]	 ajak
гуд/годы [hud,	ha’dé]	 év
гуморіста/ы [humo’risztá/é]	 humorista
гунцут/ы [huncut/é]	 huncut
гуня/ї [huny/i]	 suba	(kabát)
гурка/ы [hurká/é]	 hurka
гурше [hurse] rosszabbul
гусарь/і [hu’szár/i]	 huszár
гускарь [husz’kár/i]	 libapásztor
гусак/гуси [hu’szák] gácsér
гуска [huszká] liba
гуся [huszyá] kisliba
гусочка/ы [huszacská/é]	 libácska
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густо [huszta]	 sűrűn
гусячі [huszyácsi]	 libából	készült
гух [huch] uh
гуцулськый/і [hu’culyszkéj] hucul
гучати [hu’csáté]	 zajong,	kiabál
гучник [hucs’néj] zaj
гуща/і [huscsá/i]	 sűrű	(erdő)

Ґ
Ґабріела [gabriela] Gabriella
Ґабор [gábor] Gábor
ґавра/ы [gávrá/é]	 odú
ґаґор [gágor] torok
ґаз [gáz] gáz
ґазда/ы [gáz’dá/é]	 gazda
ґаздыня/ї [gáz’dényá/i]  gazdasszony
ґаздовати [gázda’váté] gazdálkodik
ґаздуство [gázduszt’va] gazdaság
ґазовик/ы [gáza’vék/é]	 gázszerelő
ґалаконцерт [gálakancert]	 gálaműsor
ґамба/ы [gámbá/é]	 ajak
ґанок [gának]	 gang,	tornác
ґалерія/ї [gálerijá/i]	 galéria
ґарадіча/і [gá’rádicsá/i]	 lépcsőfok
ґарамбоцок/цкы	[gá’rámbucak/cké] bukfenc,	kereket	vet
ґарда [gárdá] gárda
ґараж/і [gá’rázs/i]	 garázs
ґенерал/ы [gene’rá/él]	 tábornok
ґенерація/ї [gene’rácijá/ji]	 nemzedék	
ґеоґрафія [geag’ráfijá]	 földrajz
ґеоґрафічный [geagrá’ficsnéj]	 földrajzi
ґеометрія [gea’metrijá] mértan
ґеометричный/а/ой/і [geamet’ricsnéj] mértani
Ґерґей [gergely] Gergely
ґестиня [gesz’tényá] gesztenye
ґестинёвый/а/ой/і [geszté’nyovéj] gesztenyés
ґіґієна [gigi’jená] testápolás
ґімназія/ї [gim’názijá/і]	 gimnázium
ґімнастика [gim’násztika] torna
ґлаяти [g’lájáté] megbékít valakit
ґомбиця/ї [gom’bécá/i]	 gomb
ґрадус/ы [g’rádusz/é]	 fok
ґрам/ы [g’rám/é]	 gramm
ґрамота/ы [g’rámotá/é]	 oklevél
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ґрайцарь/і [g’rájcár/i]	 krajcár
ґрекокатолик/ы [grekoká’tolék/é]	 görögkatolikus
ґрекокатолицькой сято 

[grekaká’taléckoj szjáta] görögkatolikus ünnep
ґроф/ы [grovf/é]	 gróf
ґрунт/ы [grunt/é]	 talaj
ґрупа/ы [grupá/é]	 csoport
ґруповый/а/ой/і [grupavéj] csoportos
ґумика, ґума [gumiká,	gumá]	 radír
ґыб/а/ы [gébá/é] gebe	(ló,	tehén)

Д
да [dá]	 hogy	(erősítőszó)
давати [dá’váté] ad
давати [dá’váté] ad
давнїй/а/ёй/ї [dávnyéj] régi
давно [dávna] régen
даґде [dágde] valahol
даже [dázse]	 sőt
дако/дахто [dáka/dáchta]	 valaki
даколи [dákalé] valamikor 
дакотрый/а/ой/і [dákotréj] valamelyik
дакулько [dákulyka] valahány
дале [dále]	 tovább,	továbbá
далекость [délekaszty] távolság
далше [dálse] messze
даль [dály] messzeség
дамастовый [dá’másztovéj] damaszt
дан/ый/а/е/ї [dánéj] adott
дар/ы [dár/dá’ré]	 ajándék
дараб/ы [dá’ráb/é]	 darab
дарабець [dárá’bec] darabocska
дарабчик/ы [dá’rábcsék] darabka
дармоїд/ы [dárma’jid]	 ingyenélő
даровати [dárováté] ajándékoz
дарунок/ы [dá’runok/é]	 ajándék
дарчик/ы [dárcsék/é]	 ajándék 
даскулько [dász’kulyka] néhány
дашто [dásta] valami
даякый/а/е/і [dájákéj] valamilyen
два-три крат [dvá-tré krát] kétszer-háromszor
двері	[d’veryi]	 ajtó
двойнята [dvaj’nyátá] ikrek
держати [derzsáté] tart
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десертный	[de’szertnéj]	 desszert,	süteményes
диктант/ы [dék’tánt/é]	 tollbamondás
діалоґ/ы [diá’lag] párbeszéd
діґіталный відеодиск 

[digi’tálynéj videa’dészk] dvd
діректор/-ка [dі’rektor/ká]	 igazgató/igazgatónő
дївка/ы [gyivká/é]	 nagylány
дївочка/ы [gyivacská/é]	 kislány
дїдо/дїдик [gyida,	gyidék]	 nagyapa
дїдузнина [gyi’duznéná] örökség
дїтвак [gyit’vák] gyerek
дїти [gyíté] gyerekek
дїтина/дїтвак [gyi’téná,	gyit’vák]	 kisgyermek
дїтинка/дїтвача [gyi’ténká,	gyitvá’csá]	 csecsemő
дїтськой игровище [gyitszykoj	éh’rovéscse]	 játszótér
днёвна [d’nyavná] nappali
днёвник/ы [d’nyavnék,	dnyavné’ké]	 napló,	naplók
днёвый шор [d’nyovéj sar] napirend
добрый [dabréj]	 jó
добыти [da’bété]	 szerez,	elér
добыти побіду [da’bété	po’bidu]	 győz
добыток [dabétok] siker
довкола [dov’kalá] körül
дома [damá] otthon
домашнёє вино [da’másnyoje vé’na] házi bor
донька/ы [dony’ká/ké]	 leány	(vkinek	a	gyermeke)
дорости [darasz’té]	 felnő
доростлый [da’rasztléj]	 felnőtt
доставатель [dasztá’vátely] megajándékozott személy
доставати [dasztá’váté] kap
достаточна [dosztá’tocsná] elégséges
дружба/ы [d’ruzsbá/é]	 vőfély
дружка/ы [d’ruzská/é]	 koszorúslány
дубовый/a/ой/i [du’bovéj]	 tölgyből	készült

Е
Европа	[evrapá]	 Európa
европськый [ev’ropszkéj]	 európai
еге [ehe] nézd!
Едіта [editá] Edit
едіція [edicijá] kiadvány
ей [ej] hej
екскурзія/ї [eksz’kurzijá/i]	 városnézés,	múzeumlátogatás
електрик/ы [e’lektrék/é]	 villanyszerelő
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електричка/ы [elekt’récská/é]	 HÉV	(közlekedésben)
ентузіазм [entuzi’ázm] lelkesedés
естафета [esztá’fetá]	 staféta,	váltó	(sportban)
етнїчный/а/ой/і [et’nyicsnéj] etnikai
етноґрафія [etnag’ráfijá]	 néprajz
ефект [e’fekt] hatás

Є
єден/на/но/[je’den] egy
єї [je’ji]	 övé/női	nem
єдина [je’diná] egyetlen
єдность [jednoszty] egység
єдногодкы [jedna’hadké] egykorú
єпископ [je’pészkop] püspök
єпархія [je’párchijá]	 parókia
єм [jem] vagyok

Ё
ёвлач [jav’lács]	 compó	(hal)
ёвсаґ [jov’szág]	 jószág
ёй [jaj] jaj! 
ёйк [jajk] fájdalmas kiáltás
ёйканя [jajkányá] jajgatás
ёйкати [jajká’té] jajgat
ёйкливый/а/е/і [jajklévéj]	 jajgató
ёр [jar] keménységjel
ёры [ja’ré]	 ы	betű

Ж
жаба/ы [zsábá/é]	 béka
жадать [zsádáty]	 óhajt
жадно [zsádna]	 mohón 
жалоба [zsálobá] gyász
же [zse] hogy
жебрак/ы [zseb’rák/é]	 kéregető,	koldus
жеб/ы [zseb/é]	 zseb
желаня [zselányá]	 óhaj,	kívánság
желїзниця/ї [zselyiz’nécá/і]	 vasút
желїзничный/а/е/ї [zselyiz’nécsnyi] vasúti
желїзо [zse’lyiza] vas
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женитва [zse’nétvá]	 nősülés
женити ся [zse’nétészyá]	 megnősül
жених/ы [zse’néch/é]	 vőlegény
женськый [zsеnszkij]	 női
жерелo/a [zse’rela] forrás 
жертвoвати [zsertvaváté]	 áldozni,	feláldozni
жменя [zs’menyá] marok
жовтый сыр/сырка [zsovtéj	szér/szérká]	 sárga	túró
жовчок [zsov’csak] tojássárgája
жолудь/ї [zsolugy/i]	 makk
жона [zsa’ná] feleség
жона/ы [zsa’ná/é]	 nő
журнал/ы [zsur’nál/é]	 folyóirat,	folyóiratok
журав [zsu’ráv]	 gólya
жывой стрібло [zé’vaj szt’ribla] higany
жывот [zsévot] élet
жывотина [zsévo’téná] háziállat
жытель/ї [zsétely]	 lakó,	lakók
жыто [zséta] rozs
жытло [zsét’la]	 lakás,	lakóhely
жытя [zsétyá] élet

З
з [z]	-ból,	-ből
за [zá]	 valami	mögé,	be	(igénél)
за стул [zá sztul] asztalhoz
за шором [zá ’saram] sorban
забава/ы [zábává/é]	 szórakozás,	játék
забавляти	[zábáv’lyáté]	 szórakozik,	játszik
забавно [zábávna]	 szórakoztatva,	játékosan
забажыти [zábá’zsété]	 akar,	kíván
забобоны [zába’bané] babona
забрати [záb’ráté]	 elvisz,	elvesz 
забудованї скрынї [zábu’daványi szk’rényi] beépített szekrények
завалнист/ый/а/ой/і [závál’nésztéj] termetes
заварёваня [zá’váryaványá]	 befőttek
заварёвати [zá’váryaváté]	 befőz
завданый/a/ой/ї [závdánéj] feladott
завданя/задача [závdányá,	zá’dácsá]	 feladat
завдати [záv’dáté]	 felad	(házi	feladatot)
завидовати [zá’védováté] irigyel
завити [zá’vété] beteker
зависимый/а/ой/і [zá’vészéméj]	 függ	valamitől,	valakitől
завітати [závi’táté]	 meglátogat,	vendégségbe	megy
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завороженый/а/ой/ї [závara’zsenéj]	 elbűvölt
завто [závta] azért mert
завтра [závtrá] holnap
заганьбленый/а/ой/ї [záhányb’lenéj] megszégyenített
заганути [záhá’nuté] elképzel
заголовок/ы [záhalavak/é]	 párna
заголовча [záhalavcsá] kispárna
загородa/ы [záharadá/é]	 veteményes,	kiskert	
загородженый/а/ой/ї [záharadzse’néj]	 bekerített,	elkerített
задарь [zádáry] ingyen
задача/і [zádácsá/i]	 feladat
задерти [zá’derté] beleköt valakibe
задня [zádnyá]	 hátsó
задоволнити [zádaval’nété]	 kielégít,	eleget	tesz
зайчата [záj’csátá]	 nyuszik,	kis	nyulak
закладовати [zák’ládaváté]	 befőzni,	elrakni	(télire)
закладка/ы	[zák’ládká/é]	 könyvjelző
закляґати [záklyá’gáté]	 megalszik	(tej)
заклят/ый/а/ой/і [zák’lyátéj] elátkozott
заколотити [zákala’tété] bekever
законопослушный/а/ой/ї [zákanapasz’lusnéj]		 törvénytisztelő
закуток/ы [zákutok/é]	 sarok
зал/ы [zál/é]	 terem
зал свальб [zál	sz’vályb]	 házasságkötő	terem
заломленый/а/ой/ї [zálamale’néj] zsúfolt
залюбленый/а/ой/ї [zályub’lenéj] szerelmes
залюбляти ся [zályub’lyátészyá] beleszeret
заміна/ы [zá’miná/é]	 csere
замок/замкы [zámak,zámké]	 zár,	vár	(erődítmény)
замужня [zámuzsnyá] férjezett
замыкати [zámé’káté] becsuk
запаска [zápászká]	 díszes,	gyapjúkötény
запашный/а/ой/ї [zápás’néj] illatos 
заплїтка/ы [záplyitká/é]	 copf
заповідный/а/ой/ї [zápa’vidnéj] védett
заповідь/ї [zápavigy/i]	 parancsolat
запорошыти [zápara’sété]	 ellep	(hóval,	porral)
запряженый/а/ой/ї [záp’rjázsenéj]	 befogott	(ló,	ökör)
зарукавник/ы [záru’kávnéké] mandzsetta
зарунатель/ї [záru’nátely/i]	 simítólap	(kőművesszerszám)
заслуга/ы [zász’luhá/é]	 érdem
заслужыти [zászlu’zsété] megérdemel
заслызеный/а/ой/ї [zasz’lézenéj] könnyes
засмаженый/а/ой/ї [zász’mázsenéj] megsült
засмівок [zászmivak] mosoly
засмучено [zász’mucsena] szomorúan
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засолити [zásza’lété]	 besóz
заспаный/а/ой/ї [zászpánéj] álmos
затым [zá’tém] azután
затихaти [záté’cháté] elcsendesedik
затишный/а/ой/ї [zá’tésnéj] csendes
зато [záta] azért
затуленый/а/ой/ї [zá’tulenéj]	 zárt,	takarásban	lévő
затым такой [zá’tém tákoj] rögtön azután
затямити [zátyá’mété] emlékezik
заход [záchod] vécé
захоронка/ы [zácha’ronká/é]	 óvoda
захраненя [záchráne’nyá]	 megóvás
зачаток/ы [zá’csátak/é]	 kezdet
зашто [zásta]	 miért,	minek
заяти [zájá’té] kölcsön venni
заяць/ї [zájác] nyúl
збаламутити [zbálá’mutété] megtéveszt
збан/ы [z’bán/é]	 kancsó
збановати [zbáno’váté] megbán 
збати [z’báté]	 törődik 
зберати [zbe’ráté] szed
збeрач/і [zbe’rács]	 gyűjtögető
збор/ы [z’bar/é]	 gyűlés,	együttes
зверьх/а [z’verchá]	 fölött,	fentről	
зветешнїти [zvetes’nyité]	 elévül,	elöregedik
звізда/ы [zviz’dá] csillag
звізда зойде [zviz’dá zojde] felkel a csillag
звірка [z’virká] állatok 
звіря/ї [z’virjá] állat
звірята [zvi’rjátá] állatkák
звірячый/а/ой/і [z’virjácséj] állati 
звонку [z’vonku]	 kintről
звур, зворы [z’vur,	zvoré]		 árok,	lejtő	
зворинa/ы [zvo’réná]	 árok,	lejtő
звыкaти [zvé’káté] megszokja
згорі [z’hari]	 fentről
здалека [z’dáleká]	 messziről
здержати ся [zder’zsáté	szya]	 megtartóztatja	magát	valamitől
здолы [z’dalé]	 lentről	
здоловати [zdala’váté]	 legyőz,	megold
здоровый/а/ой/і [zda’ravéj] egészséges
зелененькый/а/ой/і [zele’nenykéj] zöldecske
зеленый/а/ой/ї [ze’lenéj] zöld
зеленина [zelené’ná] zöldség
зеленїти [zele’nyité] zölddel
земледїльство [zemle’gyilysztva]	 földművelés
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земледїлець/ї	[zemle’gyilec/i]	 földműves	
земля/ї [zemlyá/lyi]	 föld
земляна [zelyá’ná] földi
Земплин [zemplén] Zemplén
зеркалo/a [zerkála/á]	 tükör
зерно/а [zer’na,	zerná]	 mag
зернородна [zerna’radná]	 termőföld
зерня [zernyá] magocska
ззадy [zzádu] mögüle
зима/ы [zémá/é]	 tél
зїля [zilyá]	 gyógyfű
злагода [z’láhodá] béke
злакомити [z’lákamété] elcsábít
злива/ы [z’lévá/é]	 záporeső
зло [zla] gonoszság
злобно [z’labna]	 dühösen,	gonoszul
злодїй/ї [z’lagyi/jj]	 betörő,	rabló
зломозїти [zlama’zité] zajt csap 
злопамнятный/а/ой/ї [zla’pámnyátnéj]	 haragtartó
злость [z’laszty] gonoszság
злученый/а/ой/і [z’lucsenéj] egyesített
злый/а/ой/ї [z’léj] mérges
змагати ся [zmá’hátészá] igyekszik
змерзити [zmer’zété] megfagy
зміна/ы [z’miná/é]	 változás
знак/ы [z’nák/é]	 jelek
знамый/а/ой/і [z’náméj]	 híres,	ismert
значн/ый/а/ой/ї [znács’néj]	 fontos,	jelentős
знебити [zne’bété] megszabadul
зображен/ый/а/ой/ї [zab’rázsenéj] megjelenített
зобраня [zabrányá] szüret
зобрати [zab’ráté] összegyűjt
зовяти [za’vjáté] elhervad
зогнати [zah’náté]	 összegyűjt
зокні/я/ї [zaknijá/ji]	 zokni
золотый/а/ой/ї [zazl’téj]	 aranyból	készült
золото [zalata] arany
Золотоволоска [zalatava’laszká] Aranyhajú
зоопарк/ы [zaa’párk/é]	 állatkert
зорвати [zar’váté] letép
зорниця [zar’nécá] hajnal
зорничка [zar’nécská] estcsillag
зоскочити [zasz’kacsété] leugrik
зоставити [zasz’tábévé] hagy
зошывач/і [zasé’vács/i]	 összevarró,	iratgyűjtő 
зошыти [zo’sété] varr
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зрадити [z’rádété] elárul
зранити [zrá’nété] megsérteni 
зрахованя [zrá’chaványá]	 népszámlálás,	számolás
зробити [zra’bété] megtesz
зрост [z’roszt] növés
зуб/ы [zub/é]	 fog/fogak
зубна кефка/зубнї кефкы 
[zub’ná	kefká/zub’nyi	kefké]	 fogkefe,	fogkefék

зубна паста/зубнї пасты [zub’ná pásztá] fogpaszta
зубчик/ы [zub’csék/é]	 fogacska
зужовати [zuzsa’váté]	 szűkít
зузнїти [zuz’nyité] zümmög
зучастнити ся [zucsász’tétécá] részt vesz
зясь [zász]	 megint,	ismét
зять [záty]	 vő

И
из [éz]		 -ból,	-ből
играти [éh’ráté]	 játszik	(hangszeren),	táncol
играти ся [éh’rátészyá]	 játszik	(babával,	játékszerekkel)
игровище/а [éh’ravéscse] sportpálya
имня, имена [ém’nyá,émená]	 név
иностранный язык [énasz’tránnéj já’zék] idegen nyelv
испуд [ész’pud]		 alól
ищи [és’csé]  még
ищи не [és’csé ne] még nem

І
Ілона [Ilana] Ilona
інтернат [inter’nát]	 nevelőotthon
інтересно [inte’reszna] érdekes
Ірина/Іринка	[I’réná,	I’rénká]	 Irén,	Irénke
історія [isz’tarijá] történelem
Іштван [istván] István

Ї
їда/їство [ji’dá,	jisztva]	 étel,	étkek
їдалня	[ji’dálnyá]	 ebédlő
їдїня [jilyinyá]  étel
їжак/їжко [jizska]	 sün,	sünike
їство [jisztva] élelmiszer
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Й
Йончі [jancsi] Jancsi
Йосиф [jaszéf]	 József

К
кабат/ы [kábát] kabát
кабола [kábalá]	 búbos	kemence	(Komlóska) 
кавоварка [káva’várká]	 kávéfőző	gép
кавовый [ká’vavéj] kávés
кад/ы [kád]	 kád,	fürdőkád
каждый/а/ой/ї [kázsdéj] mindegyik
каждоденный [kázsda’dennéj] mindennapi
казати [ká’záté] mond
казити [ká’zété]	 tör,	elront
казка/ы [kázká] mese
казкарь/i [káz’kár]	 mesemondó
калап/ы [káláp] kalap
калкулатор/ы, калкулачка/ы 
[kálku’látor,	kálku’lácská]	 számológép

кальга/ы[kályhá] kályha
камін/ы [ká’min]	 kandalló
камінь/я [káminy]	 kő
камняный [kámnyá’néj]	 kőből	készült
каноник/ы [ká’nanék] kanonok
канчув/канчовы [kán’csuv,-csavé]	 kancsó
капка/ы	[kápká/é]	 csepp
капуста [ká’pusztá] káposzta
капура/ы [ká’purá/é]	 kapu
капчати [káp’csáté] kapcsol
каріка/ы [ká’riká/é]	 karika
Kарпаты [kár’páté] Kárpátok
карпатськый/а/ой/і [kár’pátszkéj] kárpáti
катран/ы [kát’rán/é]	 kötény
катунa/ы [kát’uná/é]	 katona 
кафля/ї [káflyá/lyi]	 csempe
качка/ы [kácská/é]	 kacsa
каштелик/ы [kás’telék] kis kastély
квадратметр/ы [kvádrát’metr/é]	 négyzetméter
квартелноє [k’vártelnaje] lakbér
квартель/ї [k’vártely/i]	 lakás
квартелный блок [k’vártelnéj	b’lak]	 lakótömb
кваснити [kvász’nété] savanyít
кваснїти [kvász’nyité] savanyodik
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квасноє молоко [kvász’naje mala’ka] aludttej
квасный [kvász’néj] savanyú
квіз/ы [k’víz/é]	 kvíz,	kirakós	játék
квітя [k’vityá] virág
керамічный [kerá’micsnéj] kerámia
кефа на чесаня/кефы на чесаня 

[kefá ná cseszányá] hajkefe
кирилиця/кирилка [ké’rélécyá]	 cirill	betűk
клавіатура/ы [kláviá’turá/é]	 billentyűzet
класный днёвник [klász’néj	d’nyavnék]	 osztálynapló
класный наставник [klész’néj	nász’távnék]	 osztályfőnők
класти паркеты [k’lászté pár’keté] parkettáz
класти плитку [k’lászté p’létku] csempéz
кликати [k’lékáté]	 hív/nevez
кліп/відеоролик [klip,	videa’ralék]	 videóklip
книжка/ы [k’nézská/é]	 könyv
ковдош/і [kavdas/i]	 koldus
ковер/ковры [ka’ver/ré]	 szőnyeg
ковтати [kovtáté] kopogtat
колбаса/ы [kol’bászá/é]	 kolbász
колекція/ї [ka’lekcijá/ji]	 gyűjtemény
коло облaка [kala abláká] az ablak mellett
колонiя/ї [ka’lanijá/ji]	 nevelőintézet
колонська вода [ko’lonszyká vadá] kölni
колядованя [kalyá’daványá] kántálás
колядовати [kalyáda’váté] kántál
комната/ы [kam’nátá/é]	 szoba
комора/ы [ka’mará/é]	 éléskamra
компактный диск [kam’páktnéj dészk] cd 
компютер/ы [kamp’juter/é]	 számítógép
компютерна техника [kamp’juterná technéká] számítástechnika
компютернї игры [kamp’juternyi	éhré]	 számítógépes	játékok
комфортна [kom’fortná]	 komfortos,	kényelmes
конкурс/ы [konkursz/é]	 pályázat
конспект/ы [kansz’pekt/é]	 jegyzet
консултант/ы [konszul’tánt/é]	 tanácsadó
консултація/ї [konzul’tácijá/ji]	 tanácsadás,	konzultáció
консултовати [konszulta’váté] tanácsot ad
косиця/цї, чічка/ы [ka’szécyá/i,	csicská/é]	 virág
кошар/ы [kasár/é]	 kosár
кошуля [ka’sulyá/i]	 ing
крачун/керечун [k’rácsun/ke’recsun]	 karácsonyi	kalács
крашанка/ы [k’rásánká/é]	 hímes	tojás
краяня [k’rájányá] szabásminta
краяти [k’rájáté] szab
креденц/ы [kredenc/é]	 kredenc/ek
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кредіт/ы [kre’dіt/é]	 kölcsön
крейм/ы [krejm/é]	 krém
креймеш/і [kréjmes/i]	 krémes
крестины [kresz’téné]	 keresztelő
крестити [kresz’tété] keresztel
крестна мати/нанашкуля 
[k’reszná	máté/ná’náskulyá]	 keresztanya

крестник/ы [k’resznék/é]	 valakinek	a	keresztfia
крестниця/ї [k’resznécá/i]	 valakinek	a	keresztlánya
крестноє имня [k’resznaje ém’nyá] keresztnév
крестный отець/нанашко 
[k’resznéj	a’tecy/ná’náska]	 keresztapa

крішталёва ваза [kristá’lyavá vázá] kristályváza
крішталёва вода [va’dá] kristályvíz
крішталёва душа [du’sá] kristálytiszta lélek
крішталёва чистота [csész’tatá]	 tökéletes	(kristály)	tisztaság
крішталёвый цукор [kristá’lyavéj cukar] kristálycukor
крішталь [k’ristály] kristály
кросовкы [kra’szavké]	 edzőcipő
круглый [kruhléj] kerek
крумпля/ї [krumplyá/lyi]	 krumpli
крученї ґарадічі [kru’csenyi	gá’rádicsi]	 csigalépcső
Ку Чудотворнуй Іконї 
[ku	csudat’varnuj	i’kanyi]		 a	Csodatevő	Kegyképhez

кубометр/ы [kuba’metr/é]	 köbméter
кум [kum] koma
кума [ku’má] komaasszony
куля/ї [kulyá/lyi]	 golyó	(lőszerbe)
купалня/ї [ku’pálnyá/i]	 fürdőszoba
купель/ї [kupely/i]	 gyógyfürdő
купити [ku’pété]	 vesz,	vásárol
куртый/а/ой/ї [kur’téj] rövid
кустка/ы	[kusztká/é]	 csont
кухня/ї [kuchnyá//i]	 konyha
кухонный робот [ku’channéj rabat] konyhai robotgép

Л
лаба/ы [lábá/é]	 láb
лабка [lápká/é]	 lábacska
лабош/і [lábas/i]	 lábas
лада/ы [ládá/é]	 láda
лавка/ы [lávká/é]	 pad
лаз [láz]	 legelő
лампа/ы [lámpa/é]	 lámpa
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ладити [lá’dété] készít
ладити ся [lá’détészá] készül
ладічка/ы [ládicská/é]	 ládácska
лакованый/а/ой/ї [lá’kovánéj] lakkozott
лакомный/а/ой/ї [lákomnéj] kívánatos
лакотинка/ы [láko’ténká/é]		 mazsola,	nyalánkság
ланґош/і [lángas/i]	 lángos
Латориця [látorécjá] Latorca
лащити [lásscété] kényeztet
лащити ся [láscsétészá] kényeskedik
леґінь/ї [le’giny/i]	 legény
леґенда/ы [le’gendá/é]	 legenda
ледвы/ледва [ledvé/ledvá]	 alig
ледяный/а/ой/ї [legyá’néj] jeges
леквар/ы [lek’vár/é]	 lekvár
лекція/ї [lekcijá/i] lecke
леленц/ы [lelenc/é]	 nevelőotthon
лен [len] len
летїти [letyité] repül
листина [lész’téná] levélzet
листя [lésztyá] levél
лице/я [lé’ce/á]	 arc
личко/а [lécska/á]	 arcocska
лишка/ы [léská/é]	 róka
лінійка/ы [li’nijká/é]	 vonalzó
лінія/ї [linijá/ji]	 sor
літурґія [litur’gijá]	 mise,	liturgia	
лїгати [lyi’háté] lefekszik
лїзти [lyizté] mászik
лїнюх/ы [lyinyuch/é]	 lusta	(ember)
лїпити [lyi’pété] ragaszt
лїс/ы [lyisz/é]	 erdő
лїсорубство [lyiszо’rubsztva]	 erdőkitermelés
лїто [lyita] nyár
лїтаня [lyitányá] repülés
ловець/вцї [la’vec/ci]	 vadász
лоґін [lagin]	 felhasználói	név
ложка/ы [lazská/é]	 kanál
лонї [lanyi] tavaly
лустер/ы [luszter/é]	 csillár
Луца [luca] Luca
луч/і [lucs/i]	 fénycsóva
любити [lyu’bété] szeret
любов [lyu’bov] szerelem
любов [lyu’bov] szeretet
лютый/а/ой/ї [lyutéj]	 vad,	mérges
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М
Мадярщина [má’gyárscséna] Magyarország 
мадярська література 

[má’gyárszyká literá’turá] magyar irodalom
мадярськый язык [má’gyárszykéj já’zék] magyar nyelv
май [máj] május
майлїпшый/а/ой/і [máj’lyipséj] legjobb
майстер/стры [májszter/é]	 mester
мак/ы [mák/é]	 mák
малёвати [mályaváté] fest
маленькый куфер [má’lénykéj	kufer]	 kis	bőrönd
малтер [málter] malter
малый/а/ой/ї [má’léj] kis
малярь/і [má’lyár/i]	 festő
мама/ы [mámá/é]	 anya
мамка/ы [mámká/é]		 anyuka
манікерка/ы [máni’kerká/é]	 manikűrös
Марія [márijá] Mária
марець [márec] március
маринад/ы [márénád/é]	 pác
маржына [már’zséná] marha
масло [mászla] vaj
Mасляниця [mászlyánécyá] Farsang
математика [máte’mátéká] matematika
материнськый [máte’rénszykéj] anyai
матерія/ї [má’terijá]	 anyag	(ruháé)
матеріал/ы [máteri’ál/é]	 anyag	(építési)
мати [máté] anya
матуралноє oсвідченя 

[mátu’rálnaje oszvidcsenyá] érettségi bizonyítvány
матуралный бал [mátu’rálynéj	bál]	 szalagavató
мацурик/ы [má’curék/é]	 kismacska
мачати [má’csáté] mártogat
мачохa/ы [mácsochá/é]	 mostoha/nő
машына/ы [má’séná/é]	 gép
машлик/ы [máslék/é]	 masni
мед [med] méz
медвідь/ї	[med’vigy/i]	 medve
медові дни [me’dovi dné] mézeshetek
меже [mezse] között
меморіална [memari’álná]	 emlék	(tábla)
меншый столик [menséj sz’talék] kisebb asztalka
мер/ы [mer/é]	 polgármester
мерзнути [merznuté] fázik
метати [me’táté]	 dob,	vet
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метер/тры [meter/tré]	 méter
милый/а/ой/ї [mélej] kedves
минати [mé’náté] múlik
минувшына [mé’nuvséná] múlt
мироточащый/а/ой/і [mératacsáscséj]	 könnyező	(ikon)
міґрант/ы [míg’ránt/é]	 migráns
міксер/ы [mikszer/é]	 mikszer
мікроба/ы [mik’rabá/é]	 mikroba
мікроскоп/ы [mikrasz’kap/é]	 mikroszkóp
міряник/ы [miránék/é]	 mérnök
містный/а/ой/ї [misztnéj] helyi
місяць [miszjác]	 hónap
міх/ы [mich/é]	 zsák
мішачка/ы [mi’sácská/é]	 mixer
млин/ы [mlén/é]	 malom
мнягкый [mnyáh’kéj] puha
мнясо [m’nyásza] hús
мобілный телефон/мобілка 
[ma’bilnéj	tele’fan/ma’bilká]	 mobiltelefon

модел/и [ma’del/i]	 fazon,	modell
модем/ы [modem/é]	 modem	
молитва/ы [malétvá/é]	 ima
молитвеник/ы [malét’venék/é]	 imakönyv
молити ся [malétészyá] imádkozik
молода [mala’dá] menyasszony
молоджый/джа [ma’ladzséj,	ma’ladzsá]	 fiatalabb
молодиця/ї [mala’décyá]	 fiatalasszony/menyasszony
молодый [mala’déj]	 vőlegény
молодый/молодяк [mala’déj,	mala’gyák]	 fiatalember
молоко [malaka] tej
молодеж [maladezs] ifjúság
монастырь/і [manásztér/i]	 kolostor
монистo/я [manészta/tyá]	 gyöngysor 
монітор/ы [monitor/é]	 monitor
монтер/ы [man’ter/é]	 szerelő
монтовати ґаз/електрику/воду [manta’váté]  szerel
море/я [mare,maryá]	 tenger
морозник/ы [maraz’nék]	 fagyasztógép
мотуз(ок) [matuz] spárga
муж [muzs] férj
музей/ї [mu’zej] múzeum
музыка [muzéká] zene
музычна колонка [mu’zécsná	ka’lanká]	 hifitorony
музычна школа [mu’zécsná skalá] zeneiskola
мурник/ы [murnék/é]	 kőműves,	hidegburkoló
муровати [mura’váté]	 kőművesmunkát	végez
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мусиш вучистити [muszés vucsésztété] muszáj kitisztítani
мушкатлик/ы [mus’kátlék/é]	 muskátli

Н
на [ná]	 valamin,	rajta 
на [ná]	 meg-	(igével	befejezett
	 cselekményt)
наверьх [ná’vérych] felfelé
нагле [náhle] hirtelen
навновати [návna’váté] megunni
най буде [náj bude] legyen
навивало [návé’vála]	 orsó
навивати [návé’váté]	 tekerni,	orsózni
навщива/ы	[návscsévá/é]	 látogatás
навщивляти [návscsév’lyáté] látogat
называня [ná’zéványá] megnevezés
назывник [ná’zévnék]	 főnév
наладити [nálá’dété]	 elkészít,	megjavít
налїпка/ы [nályipká/é]	 matrica
намістичный [námisz’técsnéj]	 kormányzói 
напослїд [ná’paszlyid] utoljára
направляти [nápráv’lyáté] irányít
народ/ы [nárad/é]	 nép
народность [ná’radnaszty]	 nemzet,	nemzetiség
народопис/етноґрафія [nára’dapész] népismeret
наставник/ы [nász’távnék/é]	 nevelő
натоптовати [ná’taptaváté] rátapos
натрафити [nát’ráfété] rátalál
наука/ы [ná’uká/é]	 tudomány
научити кого на шор [náu’csété kaha ná sar] rendre tanítani valakit
началный/а/ой/ї	[ná’csálnéj]	 alap,	általános	(iskola)
нашто [násta] miért
наярь [nájár] tavasszal
небеса [nebe’szá] egek
небо [neba] ég
небо и земля [neba é zemlyá] az ég és a föld
неборак [ne’barák]	 szegény,	elesett	(ember)
невістка [ne’visztká] meny 
недавно [ne’dávna] nemrég
недїля [ne’gyilyá] vasárnap
недуйдавый [ne’dujdávéj] csámpás
неє [neje] nincs
нежонач [nezsa’nács] agglegény
незадарь [ne’zádár] nemhiába
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нектар/ы [nek’tár/é]	 nektár
нещастливый/а/ой/і [neszcsászt’lévéj] szerencsétlen
нїт [nyit] nem
несправедливый/а/ой/і [neszpráved’lévéj] igazságtalan
ниґда [négdá] soha
нияк [néják] sehogy
низькый [nézykéj] alacsony
никати [nékáté] nézni
нитка/ы [nétká/é]	 cérna
нико, нитко [néka,nétka]	 senki
нїмецькый язык [nyi’mecykéj já’zék] német nyelv
новизна/ы [na’vézná] újdonság
новина/ы [navé’ná]	 újdonság,	friss	hír
новинка/ы [no’vénká]	 újság,	hírlap
новинкарь/і [navén’káry]	 újságíró
новембер [na’vember] november
нога/ы [no’há] láb
номер телефона [namer tele’faná] telefonszám
носити жалобу [na’szété zsá’labu] gyászol
нота [natá] osztályzat
нохуть/нохтї [nochuty] köröm
нохтик [nachték] körmöcske
нора/ы [na’rá]	 barlang,	üreg,	lyuk
норськый/і [norszkéj]	 barlangi,	üregi	
нуж/ножі [nuzs] kés
нужка/ы [nuská] kis láb
нуч/ночі [nucs] éjszaka
нучна скрыня [nucs’ná szk’rényá] éjjeliszekrény

О
oбдарован/ый/а/ой/ї [obdá’rovánéj] tehetséges
облак/ы, окно/а [ablák/é,	ak’na/á]	 ablak
обочина/ы [a’bacséná/é]	 út	széle 
оборонный/а/ой/ї [aba’ranéj] védelmi
обрус/ы [abrusz/é]	 abrosz,	asztalterítő
обручини [ob’rucséné] eljegyzés
обручка [ob’rucská]	 jegygyűrű
общеобразователный [obscseobrázo’vátelnéj]  általános
община/ы [obs’cséná/é]	 közösség	
обы [abé] hogy
обыватель/ї [obé’vátely/i]	 lakos
обыстя [ab’észtyá] kúria
овад/ы [avád/é]	 bögöly
од [ad]	 -tól,	-től
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оддати ся [at’dátészyá] férjhez megy
oдликаш/i [odlé’kás]	 jeles	tanuló
oдличати ся [odlé’csátészyá]	 megkülönböztet,	különbözik
oдлично [od’lécsna]	 kitűnően
одношеня [ad’nasenyá] viszony
oдпуджовати [odʼpudzsaváté]	 elriaszt
одрізовати [od’rizaváté] levág
озеро/а [azero/á]	 tó
ож [azs] hogy
околиця/ї [akalécyá/cyi]	 vidék
околность [a’kalnoszty] környék
окреме [ak’reme] külön
окулярі [aku’lyári] szemüveg
олай [o’láj] olaj
Олена/Оленка	[O’lená,	O’lenká]	 Ilona,	Ilonka
Олтарь/і [al’táry] oltár
онь [any] szinte
орати [a’ráté] szánt
оріх/ы [a’rich/é]	 dió
орішок/ы [a’risok/é]	 mogyoró
орнамент [ar’náment] díszítés
освіченый/a/ой/ї [оszvicsenéj]	 kivilágított	(karácsonyfa)
осень [aszeny]	 ősz
ослободителный/а/ой/ї [aszlobo’dételnéj]  szabadságharc
основный/а/ой/ї [asznav’néj]	 alap	(tan)
оставити [asz’távété] elhagy
отворити/ся [atva’rété/-szyá]	 kinyit,	kinyílik
отворявуть ся [atva’ryávuty szyá] nyílnak
отець/апо/нянько [a’tecy,	ápo,	nyányka]	 apa
отпуст/ы [at’puszt/é]	 búcsú	(egyházi)
отцюзнина [оt’cyuznéná]	 haza
Отче наш! [atcse nás] Miatyánk!
oтчим [atcsém]	 mostoha	(férfi)
охабити [achá’bété] hagy
охоронець/ї [acha’ranicy]	 őr
оцїнка/ы, оцїненя [a’cinká/é,	o’cinenyá]	 osztályzat

П

пайташ/i [páj’tás/i]	 pajtás
пак [pák] majd
пакунок/ы [pá’kunak/pá’kunké]	 csomag/csomagok
палата/ы [pálátá/é]	 palota
палачінтовка/ы [pálá’csintovká/é]	 palacsintasütő
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палинка/ы [pálénká/é]	 pálinka
палиця/ї [pálécá/i]	 bot
памятати [pámyá’táté]	 emlékezik,	emlékszik
памнятка/ы [pá’mnyátká/é]	 emlék	(személyes,	történelmi)
памнять [pámnyáty] emlék
панї [pányi] nagyságos asszony
панaхіда	[páná’chidá]	 temetés	(egyházi)
пантлик/ы [pántlék/é]	 szalag
папірь/я [pápiry/ryá]	 papír
папірькы [pápiry’ké] papírkák
паплан/ы [páplán/é]	 paplan
парадный [pá’rádnéj]	 díszes,	parádés
паркетарь/і [párke’táry/i]	 parkettás,	melegburkoló
паркетна пудлога/паркеты 
[pár’ketná	pud’lohá/pár’keté]	 parketta

парна/ы [párná/é]	 dunyha
парнянка/ы [pár’nyánká/é]	 párnahuzat
парола/парол [pá’ralá,	pá’ral]	 jelszó
парохія/ї [pá’rachija/ji]	 parókia
партер [párter]	 földszint	(háznál,	színházban)
паска/ы [pászká/é]	 pászka
паскудный/а/ой/ї [pász’kudné/nyi]	 piszkos,	koszos
пастор/ы	[pásztor/é]	 pásztor,	lelkész	(egyházi)
пастырь [pászʼtéry]	 pásztor	(állatok	mellett)
пасуля на дзёбачкы [pá’szulyá na dzjobácské]  babétel
пахнути [páchnuté] illatozik
паця/та [pá’cjá] malac
пейзаж/i [pej’zázs/i]	 tájkép
первый/а/ой/і [pervéj]	 első
первeць [per’vecy]	 elsőszülött
перебудововати [perebu’davaváté] átépít
переміняти [pereminyáté] elcserél
перетягнути [peretyáh’nuté]	 áthúz,	cserél
перо/а [pera] toll
перськый ковер [perszykéj	ka’ver]	 perzsaszőnyeg
печена рыба [pe’csená rébá] sült hal
пивниця/ї [pév’nécyá/i]	 pince
письмовый [pészy’mavéj] írásbeli
питя [pétyá]	 üdítőitalok
пісеник/ы [piszenék] énekeskönyv
пец [pec] kemence
пішо [pisa] gyalog
плановати [plána’váté] tervez
плата [p’látá] díj
платя [p’látyá] ruha
платок [plá’tak]	 kendő
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плафон/ы [plá’fan/é]	 mennyezet
плахта/ы [p’láchtá/é]	 gyapjúkötény
Плащаниця [plás’csanécyá]	 Jézus	szent	testét	ábrázoló	
 sírlepel
пленер [ple’ner] szabadban képek festése
плитка/ы [p’létká/é]	 csempe
плод/ы [plaд/é]	 gyümölcs
плоскый/а/ой/і [p’loszkéj] lapos
площа/і [p’lascsá/i]	 tér
по- [pa] meg-
побановати [pabáno’váté] megbánja
побізовати [pabiza’váté]	 rábízza,	megbízza
побраня [pobrá’nyá] házasság
побрати ся [pob’rátészyá] házasságot köt
повісти [pa’viszté] megmond
повдовіти [povdo’vité] megözvegyül
погадати [pahá’dáté] elképzel
погар/ы [pahár/é]	 pohár
поговорка [paha’varká] közmondás
подаколи и булше [pa’dákalé	é	bulse]	 néha	több/többen	is
подорога/ы [pada’rahá/é]	 utazás
позваня	[pazvá’nyá]	 meghívó
позвати [paz’váté] meghív
поза шором [pazá saram] soron kívül
познаваня [paz’náványá] megismerés
познавати [pazná’váté] megismer 
познатый/а/ой/ї [paz’náté] ismert
позычить [pa’zécséty] kölcsönad
позур [pazur]	 figyelem!
пой/те удну! [poj/te	ud’nu]	 jöjj/enek	be!
покора [pa’kará]	 alázat,	alárendeltség
покровець/ї [pak’ravicy/vci]	 pokróc,	takaró
покрывало [pakré’vála]	 takaró
поле/я [pale/lyá]	 mező
поливати/ся [palé’váté/szyá]	 locsol,	locsolkodik
поливач/і [palé’vács/i]	 locsolkodó
полиця/ї [pa’lécyá/i]	 polc
полотно [palat’na] vászon
помагати [pamá’háté] segít 
помалы [pa’málé] lassan
поміряти [pa’miryáté] lemér
помочный/а/ой/ї [pa’macsnéj]	 segítő,	pót
помуч [pamucs] segítség
помочник/ы [pa’macsnék]	 segítő
помывати [pamé’váté] mosogatni
понeже [pa’nezse] mivel hogy
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попель [popіly]	 hamu
Попелна Середа [popіl’ná	szere’dá]	 Hamvazó	Szerda
попелниця/ї [popel’nécyá/i]	 hamutartó
поплатаный/а/ой/ї [pap’átánéj]	 foltozott	(ruha)
пора [pa’rá]	 itt	az	ideje,	évszak
порадити [pa’rádété] tanácsol
поросказовати [paraz’kázaváté] elmond
портрет/ы [part’reté]	 arckép,	portré
порядно [po’ryádna] rendesen
порядок/ы [poryádak/é]	 rend
поселеня [pa’szelenyá] település
поселенець/ї [pasze’lenecy]	 telepes,	lakos 
посередна [posze’redná] közepes
постелина [pasztelé’ná]	 ágynemű
постигати [paszté’háté]	 megért,	felfog
потреба [pat’rebá] szükség
потук/потокы [patuk,pataké]	 patak
пофіґлёвати [pafiglya’váté]	 viccelődik
поховати [pacha’váté] eltemet
похопити [pacho’pété] megért
пошыти [po’sété]	 megvarr,	varrogat
прабаба/ы [prábábá/é]	 dédmama
правнук/ы [právnuk] dédunoka
прадїдо/ы [prágyidо/é]	 dédapa
праздник/ы [p’rázdnék/é]	 ünnep
празднувучи [p’rázdnuvucsé] ünnepelve
прапор/ы [p’rápar/é]	 zászló,	lobogó
предмет/ы [p’redmet/é]	 tárgy	(tantárgy,	
	 valaminek	a	tárgya)
преця [precá] hiszen
предсїдатель [predszi’dátely] elnök
пригода/ы [p’réhadá/é]	 esemény,	kaland
приёмна мати [pré’jamná	máté]	 nevelőanya
приёмный отець [pré’jamnéj	a’tecy]	 nevelőapa
приймич/і [p’réjmécs/i]	 mostoha	(fiú)
приймичка/ы [p’réjmécská/é]	 mostoha	(lány)	
прийти [préj’té] megjön
принимати [préné’máté] fogad
природа [pré’radá]	 természet	(környezet)
природопис [prérada’pész] környezet
пристигати [prész’téháté] érik
притулок/лкы [p’rétulak/lké]	 menedék
пріватный дом [pri’vátnéj dom] családi ház
пробовати [p’robaváté]	 próbál	valamit	megtenni,		
	 ruhát	próbál/felpróbál
пробовка/ы [pra’bavká/é]	 próba
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провiдїня [pravi’gyinyá] megvilágosodás
провітрёвати [pra’vitryaváté]	 szellőztet
проґрама/ы [prag’rámá/é]	 program
прозвище [p’ruzvéscse] vezetéknév
просторный [prasz’tarnéj] tágas
просити [pra’szété] kér
простый/a/ой/ї [prasz’téj]	 egyszerű
просторунь [p’rasztоruny]	 tágas	tér
просфора [proszfo’rá] áldozási kenyér
протяг [p’rotyáh] huzat
професія/ї [pra’feszija/i]	 foglalkozások
птиця/ї [p’técyá/i]	 madár
пуд [pud]	 alatt/padlás
пуджати [pudzsáté] riaszt
пудлога/ы [pud’lahá/é]	 padlózat
пудросток/ы [pud’rasztak/tké]	 kamasz
пуловер/ы [pulover/é]	 pulóver
пуст [puszt] böjt
пухкый/a/ой/i [puh’kéj] lágy
пшениця [pse’nécyá] búza
пятниця [pjátnécyá] péntek

P
pадость [rádaszty] öröm
pабство [rábsztva] rabság
pадо [ráda] örömmel
радовати [ráda’váté] örömet szerez
радовати ся [rádavátészyá] örül
радoсть [rádaszty] öröm
радый/а/ой/ї [rádéj] örül
раждає [rázs’dáje] szül
раз [ráz] egyszer
раз лем/лиш [ráz lem] egyszer csak
рай [ráj] mennyország
райбачка-автоматка [ráj’bácská-ávta’mátká]	 mosógép
район/ы [rá’jan/é]	 kerület,	járás
рак/ы [rák/é]	 rák
рама/ы [rámá] ráma
рамня [rámnyá]	 váll,	ölelés
раненько [rá’nenyka] korán reggel
рано [rána] reggel
ранушно [rá’nusna] reggelente
рахованка/ы [rá’chavánká]	 kiszámoló
раховати [ráchaváté] számol
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раціон/ы [ráci’an/é]	 adag,	porció
рвати [r’váté] tép
реалістичн/ый/а/ой/ї [reálisz’técsnéj]	 valós,	realisztikus
ребус/ы [rebusz/é]	 fejtörő
ревати [re’váté] sír
реґістрація/ї [regiszt’rácijá]	 regisztrálás,	bejelentkezés
резултат/ы [rezul’tát/é]	 eredmény
рекамей [reká’mej] rekamié
ректор/ы [rektar/é]	 rektor
ремесло [remesz’la]	 kézműipar
ремонт/ы [re’mant/é]	 felújítás
ремонтник/ы [re’mantnék/é]	 szerelő
ремонтный [re’mantnéj] felújítási
ремонтовати [remonta’váté] felújít
репетіція/ї [repe’ticijá/ji]	 próba	(ének,	tánc	stb.)
реставровати [resztávro’váté] restaurál
реставратор/ы [restav’rátar/é]	 restaurátor
ресурс/ы [re’szursz/é]	 erőforrás
рецепт/ы [re’cept/é]	 recept
реченя [recsenyá] mondat
решето [rese’ta] szita
рисовати [résza’váté] rajzol
рисунок/ы [ré’szunok/nké]	 rajz/rajzok
рідина [ridé’ná] folyadék 
різати [rizáté]	 vág,	farag
різба [rizbá] farag
рідко [ridka] ritkán
ріка/ы [ri’ká/é]	 folyó
рінь/ї [riny]	 kavics,	murva
ріпка/ы [ripká/é]	 répa
ріхтовати [richta’váté] készít
річка/ы [ricská/é]	 folyócska
рішеня [risenyá] döntés
рішыти [ri’sété] dönt
робити [ra’bété] dolgozik
робота/ы [ra’batá/é]	 munka
робутник/ы [ra’butnék/é]	 munkás,	dolgozó
робутниця/ї [ra’butnécyá/ci]	 munkás,	dolgozó
робутный/a/ой/ї [ro’butnéj]	 szorgalmasan	dolgozó
ровeнь [roveny] síkság
род/ы [rod] nemzetség
родак/чка [ra’dák,	ro’dácská]	 rokon
родакы [radá’ké] rokonok
родина [ra’déná] család
родити [radété] szül
родити ся [radétészyá] születik
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родичі [radécsi]	 szülők
родостром/ы [radaszt’ram/é]	 családfa
Рождество [razsdeszt’va] Karácsony
Рождество Xристово [rozsdesztva chrésztovo] Krisztus születése
рожениця [razsenécyá]	 szülőnő
роженя [razsenyá] születés
poз [raz]	 el-,	szét-	(igével)
розбити [raz’bété] eltör
розбуйник/ы [raz’bujné/ké]	 betyárok,	rablók
розвалина/ы [raz’váléná/é]	 rom
розведена [raz’vedená]	 elvált	nő
розведеный [raz’vedenéj]	 elvált	férfi
розвеселити [razvesze’lété] felvidít
розвести ся [raz’vesztészyá]	 elválik	valakitől
розвивати [ravé’váté] fejleszt
розвидняти [ravéd’nyáté]	 kiderül	(az	ég),	kivilágosul
рoзвyй [razvuj]	 fejlődés
роздвоєнї [razd’vojenyi] hasított állati pata
роздїл [raz’gyil]	 rész	(irodalmi	műben) 
роздїленя [raz’gyilenyá] elosztás
роздїлити [ragyi’lété] eloszt
розлука [raz’luká] elválás
роль/ї [raly/lyi]	 szerep
роса [ra’szá] harmat
роcказ/ы [razkáz/é]	 utasítás
роскопкa/ы [rasz’kapká/ké]	 ásatás
роспак [raszpák] kétségbeesés 
роспис годин [raszpész	hadén]	 órarend
роспис/ы	[rasz’pész/é]	 kiírás	(pályázaté)
росписати [raszpé’száté]	 pályázatot	kiír,	díszít,	
	 aprólékosan	elmesél
росповідь/ї [raszpavigy] elbeszélés
росповісти [raszpa’viszté] elbeszél
росположеня [raszpa’lazsenyá] elhelyezkedés 
роспорядок годин [rosz’poryádok	hodén]	 órarend
роспятя [rasz’pátyá] feszület
роствyр/ы [rasztvur/é]	 mélység,	nyílás	(ajtónál),	
	 nyitány	(zenében)
рости [rasz’té]	 nő
ростина/ы [rasz’téná/é]	 növény
ростиня [rasz’tényá] növényzet
ростлина/ы [raszt’léna/é]	 növény
рот/ы [rat/é]	 száj
рубати [ru’báté] vág
рувно [ruvna] egyenesen
рудный/а/ой/ї [rudnéj] rokoni
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ружа/і [ruzsá/i]	 rózsa
Pуздво [ruzd’va] Karácsony
руздвовати [ruzdvaváté]	 karácsonyt/születésnapot	ünnepel
руздвянї [ruzdvyá’nyi] karácsonyi
рузнофарбно [ruzno’fárbna]	 sokszínűen
рузноцвітно [ruzna’cvitna]	 sokszínűen
рук/рокы [ruk,	ra’ké]	 év
рука/ы [ru’ká/ruké]	 kéz
руковати [ruka’váté] bevonul a hadseregbe
руководитель/ї [rukava’détely/lyi]	 vezető
руководити [rukava’dété] vezet
руководити будовательством 

[rukava’dété buda’vátelysztvam] építést vezet
рунати [runáté] egyenesít
руно [runa] egyenesen
русалка/ы [ru’szálká/é]	 sellő
Русин/ка [ruszén]	 ruszin	(férfi/nő)
pусинськый [ru’szénszykéj] ruszin
Русины [ruszé’né] ruszinok
pусинiстика [ruszé’nyisztéká] ruszinisztika
Pуснак [rusz’nák] ruszin
pустка [ruszt’ká]	 csíra,	palánta,	hajtás	(növénynél)
русый [ruszéj]	 szőke
руськый [ruszkéj]	 ruszin	(régi) 
ручка/ы [rucská/é]	 toll
ручник/ы [rucs’nék/é]	 törülköző
ручный [rucs’néj] kézi
рушати [rusáté] indul
рыба/ы [rébá/é]	 hal
рыбак/ы [ré’bák/é] halász,	horgász
рыбарь/рыбарочка [ré’bár/ré’báracská]		 halász,	horgász	
рыканя [rékányá]	 bőgés	(állat,	pl.	szarvas)
рыкати [rékáté]	 bőgni	(állat)
рыло [réla]	 pofa	(állati)
рябый/a/ой/і [rjá’béj] tarka
рянда/ы [ryándá/é]	 rongy

С
сайты/веб-сайты [szájt/é,	vebszájt/é]	 honlap
салонка/ы [szá’lonká/é]	 szaloncukor
самичка/кы [szá’mécská/é]	 nőstény
свальба/женитва [sz’válybá,	zse’nétvá]	 esküvő	(polgári)
свальбова дорога [szvály’bavá da’rahá] nászút
сват/ы [szvát/é]	 nász
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сваха/ы [sz’váchá/é]	 nászasszony
светер/ы [sz’veter/é]	 szvetter
cвічка/ы [sz’vicská/é]	 gyertya
свічник/ы [sz’vicsnék/é]	 gyertyatartó
самосправованя [számaszprá’vaványá] önkormányzat
сезоннї цвітя [sze’zanyi c’vityá] idényvirágok
село/а [sze’la/á]	 falu,	község
сeлськый/а/ой/і [szelyszkéj]	 falusi,	községi
серед [szered] között
середа [szere’dá] szerda
серсамa/ы [szer’számá/é]	 szerszám
сесь/ся/се [szeszy] ez
селективноє збераня 
[szelek’tévnaje	z’berányá]	 szelektív	gyűjtés

серветка/ы [szer’vetká/é]	 szalvéta
сервіз/ы [szerviz/é]	 szerviz,	készlet
сервіровати [szervira’váté]	 terít,	szervíroz
сестра/ы [szeszt’rá/é]	 lánytestvér
силовати [szélaváté] kínál
сирота/ы [szératá/é]	 árva
сидїти [szé’gyité] ül
сімболичный [szimba’licsnéj] szimbolikus
сітуація/ї [szitu’ácijá/i]	 szituációs	gyakorlatok
скласти [szk’lászté] összerak
скончити [sz’kancsété] befejez
сконченя [sz’kancsenyá] befejezés
скричати [szkré’csáté] felkiált
скромный/а/ой/ї [szk’ramnéj] szerény
скрыня/ї [szk’rényá/i]	 szekrény
скрытя [szkré’tyá] eltitkolás
слабый/а/ой/і [szlá’béj] gyenge
Cлавіте єго! [szlá’vite jeho] Dicsérjétek	őt!
cлава [sz’lává]	 dicsőség
cлухати [sz’lucháté] hallgat
скіпець/скіпцї [sz’kipec/pci]	 csemete,	palánta,	dugvány
слїд/ы [szlyid/é]	 nyom
словарь/ї [szlo’vár/i]	 szótár
слово/а [sz’lava/á]	 szó
славянськый [szlá’vánszykéj] szláv
слыза/ы [szlé’zá/é]	 könny 
служба/ы [sz’luzsbá/é]	 mise
смерть [sz’merty] halál
смітя [szmi’tyá] szemét
снїг/ы [sz’nyih/é]	 hó
снїжна баба	[sz’nyizsná	bábá]	 hóember
согріти [szoh’rité] megmelegít
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сок/ы [szak/é]	 gyümölcslé
сокотити [szaka’tété] vigyáz
сокол/ы [szakal/é]	 sas
сокотити [szakatété]	 vigyázz,	kímél,	megóv,	ápol
солонина [szala’néna] szalonna
сон/сны [szan,	szné]	 álom
сонце [szance] Nap	(égitest)
сорока/ы [szaraká/é]	 szarka
сорочка/ы [sza’racská/é]	 ing
сосїдa/ы [szaszid/é]	 szomszéd
сотворити [szatva’rété] létrehoz
сохраняти [szachrá’nyáté]	 őriz,	megőriz
сохташ/і [szach’tás/é]	 szokás
спалня/ї [sz’pálnyá/i]	 hálószoba
спати [sz’páté] alszik
спечи [sz’pecsé] megsüt
співанка/ы	[sz’pivánká/é]	 ének
співати [szpi’váté] énekel
спередслово [szpered’szlava]	 előszó 
спершу [sz’persu]	 először
спішыти [szpi’sété] siet
спознавати [szpazná’váté] ismer
спокуйный/а/ой/ї [szpa’kujnéj] nyugodt
спортивный/a/ой/ї [szpor’tévnéj] sportos
спочивати [szpacsé’váté] pihen
спуд [sz’pud]	 alól
спудна біленина	[szpud’ná	bilené’ná]	 fehérnemű
стара [sztá’rá]	 anyós
стара [sz’tárá] öregasszony
стара дївка [sz’tárá gyivká] vénlány
старша жона	[sz’társá	zsa’ná]	 idős	asszony
старшый хлоп [sz’társéj	chlap]	 idős	férfi
старшый/а/i [sz’társéj]	 idősebb
старый [sztá’réj]	 após
старый [sz’táréj] öregember
старый леґінь [sz’táréj le’giny] agglegény
статуетка/ы [sztátu’etká/é]	 szobor
стїна/ы [sztyi’ná/é]	 fal
столажія/ї [szto’lázsijá/ji]	 polc
столець/стульцї [szto’licy,	sz’tulyci]	 szék
столик/ы [sz’talék/é]	 asztalka
столова суль [szta’lavá	szuly]	 asztali	só
столова/i [szta’lavá/i]	 étkező,	ebédlő
столовати [sztala’váté] étkeztet
столовати ся [sztalavá’tészyá] étkezik
столовоє вино [szta’lavaje véna] asztali bor
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столовый прибор [szta’lavéj	pré’bar]	 evőeszköz
столярити [sz’talyárété] asztalosmunkát végez
столярь/і [sz’talyáry/i]	 asztalos
стояти [szta’játé] áll
страшный/а/ой/ї [sztrás’néj]	 ijesztő
стрібернї тацы [sztri’bernyi tácé] ezüst tálcák
стрібло [szt’ribla] ezüst
стрітити [szt’ritété] találkozik
строгый пуст [szt’rohéj puszt] szigorú böjt
строго [szt’raha] szigorúan
стромик [szt’romék] karácsonyfa
стрый/стрыко [szt’réj,	szt’réka]	 nagybácsi	(apai	ágon)
стрыйна [szt’réjná]	 nagynéni	(nagybácsi	felesége)
стул/столы [sz’tul/é]	 asztal
султан/ы [szul’tán/é]	 szultán
схылити [szché’lété] lehajt
схыленый/а/ой/ї [zschéle’néj] hajlott
сын/ы [szén/é]	 fiúgyermek
сятити [szyá’tété] szentel
сяткованя [szyát’kaványá] ünneplés
сятковати [szyátka’váté] ünnepel
сяткові [szyátkovi] ünnepi
сяткы [szyátké] ünnepek
сято/а [szyáta/á]	 ünnep
сяточный/а/ой/ї [szyá’tacsnéj] ünnepi
Сятый Вечур [szyá’téj	vecsur]	 Szenteste
Сятый Престол [szyátéj	pres’tal]	 Szentszék
сятыня [szjá’tényá]	 szentély,	zarándokhely
сячена вода [szyá’csená vadá] szenteltvíz
сященик/ы [szás’csenék/é]	 lelkész,	pap

Т
табела успішности [tá’belá usz’pisnaszti]  bizonyítvány
табла/ы [táblá/é]	 tábla
танець/ї [tánecy/i]	 tánc
танжер/танїря [tánzser/tá’nyiryá]	 tányér
танцёвална ґрупа [táncya’válná grupá] táncegyüttes
таца/ы [tácá/é]	 tálca
твур/творы [t’vur,	t’voré]	 fogalmazás
тема/ы [temá/é]	 lecke,	téma
тепша/і [tepsá/i]	 tepsi,	sütőlemez
тесть [teszty]	 após
тета [tetá] nagynéni 
теща [tescsá]	 anyós
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тїсто/кісто [tyiszta/kiszta]	 sütemény
тїшыти ся [tyisété cyá] örülnek
тоалет [taá’let] vécé
тогды уже [tah’dé u’zse] akkor már
топанка/ы [ta’pánká/é]	 cipő
трава/ы [trá’vá/é]	 fű
треба [t’rebá] kell
тримати [t’rémáté] tart
тримати ся [t’rémátészyá]	 tartja	magát	(nem	tört	meg)
туліпан/ы [tuli’pán/é]	 tulipán
турістa/ы [tu’risztá/é]	 turista
туш	[tus]	 zuhanyozó
тютка/ы [tyutká/é]	 nagynéni

У
уже ледва [u’zse ledvá] már alig
уздріти [uz’drité] meglát
указати [uk’záté] megmutat
украшеня [uk’rásenyá] díszek
украшеня [uk’rásenyá] díszítés
умерати [ume’ráté] haldokol
умерлый/ла [u’merléj,	u’merlá]	 elhunyt	(személy)
умерти [u’merté] meghal
умывалник/ы [umé’válnék/é]	 mosdó
уміщати ся [umis’csátészyá] elfér 
унікатный/а/ой/ї [uni’kántnéj]  kivételes
унук/унучка, унукы 
[u’nuk,	u’nucská,	u’nuké]		 unoka	(fiú,	lány),	unokák

упасти [u’pászté] elesik
упіканты [u’pikánté] kisüt 
упражненя [up’rásznenyá]  gyakorlás
упражняти ся [uprázs’nyátészá]  gyakorol
успішный/a/e/i [usz’pisnéj] sikeres
устный/a/ой/ї [usznéj]	 szóbeli
утерти [u’terté] töröl
ухо/а [ucha/á]	 fül
учебник/ы [u’csebnék/é]	 tankönyv
учебный план [u’csebnéj	plán]	 tanmenet,	tanterv
учинити [ucsé’nété] tesz
учити [u’csété] tanít
учити ся [u’csété cá] tanul
учитель/ка [u’csétely,	u’csételyká]	 tanító/tanítónő
ушорити [usо’rété]	 elrendezni
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Ф
фазон/ы [fá’zan/é]	 fazon,	szabás	(ruháé)
файный/а/ой/ї [fájnéj] szép
фамілія/ї [fá’milijá/ji]	 család
фантастично [fántász’técsna] fantasztikus
фарба/ы [fárbá/é]	 szín
фарбовый телевізор [fár’bavéj tele’vizar] színes tévé
фаршанґы/маслениця [fársán’gé] farsang
фебруар [febru’ár] február
ферталь [fertály] negyed
фігля/ї [figlyá/i]	 vicc
фізика [fiziká]	 fizika
фізкултура [fizkul’turá]	 testnevelés
фінджа/і [finzsá/i]	 csésze
фіномноє тїсто [finomnaje	tyiszta]	 finom	sütemény
фіовка/ы [fi’óká/é]	 fiók
фірганка/кы [fir’hánká/é]	 függöny
фляшка/ы [flyáská/é]	 palack,	üveg
фломайстер/ы [flo’májszter/é]	 filctoll
фотел/ы [fo’tel/é]	 fotel
фотоґрафія/ї [fatag’ráfijá/i]	 fénykép
фотоґрафовати [fatagráfa’váté] fényképez
фриштык [frésték] reggeli
фунґованя [fungoványá]	 működés
фунґовати [fungo’váté]	 működik

Х
харіня [chárinyá] takarítás
хемія [chemijá] kémia
хлоп/хлопы [chlap/chlapé]	 férfi,	férfiak
хлопець/хлопчик [ch’lapicy/ch’lopcsék]	 kisfiú
хлопчиско [chlap’csészka]	 serdülő	fiú
хованя/погрeб	[chaványá/pahreb]	 temetés	(polgári/világi)
ховати [cha’váté] temet
холодник/ы [chalad’nék/é]	 hűtőgép
хореоґрафія [chareag’ráfijá]	 koreográfia
храм/ы [ch’rám/é]	 székesegyház
Христос рождає ся! 
[chrész’tasz	rozs’dájeszyá]	 Krisztus	Születik!

хрізантема/ы [chrizén’temá/é]	 krizantém
хрін [chrin] torma
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Ц
Царство нашых жун [cársztva náséch zsun]  asszonyaink királysága
Цвіток/цвітя [cvi’tak,	c’vityá]	 virág
центер/ы [center,	centré]	 központ
церуза/ы [ce’ruzá/é]	 ceruza
церьков/церьквы [cerkov,	cerk’vé]	 templom
ци [cé]	 vagy,	-e
цибуля/ї [cé’bulyá/i]	 hagyma
цидулка/лкы [cédulká/cédulké]	 cédula
цінькати [cinykáté] cincog
цінканя [cinkányá] cincogás
цїлый/а/ой/ї [ciléj] egész 
цімбора [cim’borá] cimbora
ціркуль [cirkuly]	 körző
ціфрованї [cif’raványi] mintás
Цилё [cé’lya]	 Laci	(László	beceneve)
цорканя [carkányá] koccintás
цоркати ся [carkátészyá] koccint
цоркнути погары [carknuté pa’háré] koccint
цоркнутый [carknutéj]	 ütődött

Ч
чабан/ы [csá’bán]	 pásztor	(állatok	mellett)
часть [császty] rész
часто [császta] gyakran
червак/ы [cser’vák/é]	 giliszta
чебря [csebryá] edények
чекати [cse’káté] vár
черево [csereva]	 has,	pocak
черевисько [csere’vészka] pohos has
червеный/а/ой/ї [cse’venéj] piros
Червена шапочка [Cser’vená	sápacská]	 Piroska	(mesében)
червена ружа [cse’vená	ruzsá]	 piros	rózsa
чеснок [csesz’nak] fokhagyma
честный [csesztnéj]	 becsületes,	tisztességes
честовати [cseszta’váté]	 tisztel,	megbecsül
честованї читателї! [csesz’taványicsétátelyi]	 tisztelt	olvasók!
чижма/ы [csézsmá/é]	 csizma
численя [csészlenyá] számolás
чистый/а/ой/ї [csésztéj] tiszta
читати псалтирю [csé’táté pszál’téryu] virraszt
чілінґовати [csilingo’váté] csilingel
чілінґув/чілінґовы [csilinguv/csilingové]	 kisharang/kisharangok
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чінґі-лінґі [csingi-lingi] csingi-lingi
чіпка/ы [csipká/é]	 csipke
чіпес/ы [csipesz/é]	 csipesz
чіпкова мінта [csip’kavá mintá] csipkés minta
чіпкова фірганка [csip’kavá	fir’hánká]	 csipkefüggöny
чіпкованый [csip’kavánéj] horgolt
чіпковати [csipka’váté] horgol
чічка/ы [csicská/é]	 virág
чкодовати [сskada’váté]	 sajnál
член/ы [cslen/é]	 tag
човен/човны [csaven,	csav’né]	 csónak
чоколада [csaka’ládá] csokoládé
чоло [csala] homlok
чоловік [csala’vik]	 ember,	férfi
чом [csam] miért
чоколадова торта [csakaládavá tartá] csokoládétorta
чорный/а/ой/ї [csarnéj] fekete
чорноок/ый/а/і [csarna’akéj] fekete	szemű
чудесн/ый/ая/ой/ї [csu’desznéj] csodálatos
чудовати [csudaváté] meglep
чудовати ся [csudavátészá] csodálkozni
Чудотворна Ікона [csudat’varná	i’kaná]	 Csodatevő	Kegykép 
чудниця [csudnécyá]	 csodatevő
чужый/а/ой/і [csu’zséj] idegen
чути ся [csuté	cá]	 (jól)	érzi	magát

Ш
шампон/ы [sám’pan/é]	 sampon
Шарошпоток [sárospatak]	 Sárospatak
шатенка/ы [satenká/é]	 gesztenyeszínű	(haj)
шатя [sátyá]	 öltözet,	ruha
шваблик/ы [s’váblék/é]	 gyufa
шіковн/ый/а/ой/ї [si’kovnéj]  ügyes
школа/ы [s’kalá/é]	 iskola
шкарлупа [s’kárlupá] héj
школарськый днёвник 
[ska’lárszykéj	d’nyavnék]	 iskolai	napló

школна олімпіада [s’kolná olim’piádá iskolai tanulmányi verseny 
школна проґрама [s’kalná prag’rámá] iskolai tanulmányi program
шовдарь [sovdáry] sonka
шовковый/а/ой/і [sov’kavéj] selyem
шовкова косиця [sov’kavá ka’szécyá] havasi gyopár
шор/ы [sar/é]	 sor	(könyvben,	üzletben)
шоровый танець [sa’ravéj	tánіcy]	 menyasszonyi	tánc
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шпоркаса [spor’kászá] takarékpénztár
шпоровали гроші [sporo’válé h’rosi] pénz takarítottak meg
шупс [supsz] zsupsz
шустер/ы [suszter/é]	 cipész,	suszter
што [sta] mi
шыти [sété] varr
шывкыня [sév’kényá]	 varrónő

Щ
щастливый/а/ой/і [szcsászt’lévéj] boldog
щир/ый/а/ой/і [scsérá]	 őszinte

Ю
юбілант/ы [jubi’lánt/é]	 ünnepelt
юбілейный/а/ой/і [jubi’lejnéj]	 évfordulós
юбілей/ї [jubi’lej/ji]	 évforduló
юбіловати [jubilo’váté]	 évfordulót	ünnepel
ювелір/ы [juve’lir/é]	 ékszerész
юг [juh] dél
югас/ы [juhász/é]	 juhász	
юго-восток [juha-vosz’tok] délkelet
юго-запад [juha-zápád] délnyugat
Юда [judá] Júdás
Юдіта [juditа]	 Judit
южан/ка/е [juzsán]	 délen	élő
южн/ый/а/ой/ї [juzsnéj]	 déli	(világtáj)
Юла [julá]	 Jula	(Júlia	beceneve)
Юліана [juliáná] Júlia 
Юліанськый [juli’ánszkéj] Julianus
юлій [julij] július
Юлка [julká] Julka	(Júlia	beceneve)	
юній [junij] június
юность [junoszty] ifjúság
юный/а/ї [junéj] ifjú
Юра [jurá] György
юрідичный [juri’dicsnéj] jogi
юрісдікція [jurisz’dikcijá] jog
юріспруденція [juriszpru’dencijá] jog
юріста/ы [jurisztá/é]	 jogász
Юря [jurjá]	 Szent	György	napja
	 (egyházi	ünnep)
Юстина [jusz’téná] Jusztina 
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юха [juchá]	 halleves	(halászlé)
юшка [juská] leves
юшковитый/а/ой/ї [juskovétéj] lédús

Я
я [já] én
ябеда/ы [jábedá/é]	 árulkodó
ябедити [jábedété] árulkodik
ябедник [jábednék]	 árulkodó
ябко [jábka] alma
яблоко/ы [jáblaka/é]	 alma
яблонёвый/а/ой/і [jáblo’nyovéj]	 almából	készült
яблоня [jáblanyá] alma
яв/а [jáv/á]	 jelenés
явеный [jávenéj] megjelent
явити [já’vété] megjelentetni
явити ся [jáv’vétészá] megjelenik
явище [jávéscse] jelenség
являти [jáv’lyáté] megjelentet
являти ся [jáv’lyáté cá] megjelenik
явно [jávna]	 világosan	(érthető)
явность [jávnoszty] világosság
явный/а/ой/ї [jávnéj] világos
яворовый [jávoro’véj]	 jávorfából	készült
явствовати [jávsztva’váté] jelen van
явур/ы [jávur/é]	 jávorfa
ягня [jáh’nyá] kis bárány
ягнятко [jáh’nyátka] barika
ягода/ы [jáhadá/é]	 eper
ягодка/кы [jáhadká/ké]	 eperke
ягодник [jáhodnék] eperföld
ягодовый/а/ой/і [jáha’davéj] epres 
яґер/ы [jáger/é]	 vadász
яґуар/ы [jágu’ár/é]	 jaguár
яд/ы [jád/é]	 méreg
ядерность [jádernoszty] atomtartalmú
ядерный/а/ой/ї [jáder’néj] atom
ядро/а [jád’ra,	jádrá]	 mag	(atom)
язанка/ы [jázánká/é]	 köteg
язаный/а/ой/і [jázánéj] kötött
язык/ы	[jázék/é]	 nyelv	(ruszin)
языковый [jázé’kavéj] nyelvi 
языкознатель [jázékaz’nátіly]	 nyelvész
языколамка [jázéka’lámká]	 nyelvtörő
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яичко [jáicska] tojás
яичниця [jáicsnécá] rántotta 
яйце/я [jáj’ce/jájcyá]	 tojás
як [ják] amint
якый [já’kéj] milyen
яло [já’la] illik
яма/ы [jámá] gödör
ямка/ы [jámká/é]	 gödröcske
Ян [ján] János
Яна (сято) [jáná]	 Jáná	(nyári	napegyenlőség	
	 ünnepe),	Szent	Iván-éj	
Янко [ján’ka]	 Jánoska,	Jankó
янтарь [ján’táry] borostyán
януар [jánu’ár] január
Янчо [ján’csa]	 Jancsó,	Jancsi
Японія [já’ponijá] Japán
ярець [járicy] árpa
ярёваня [jároványá] tavaszi munka a földeken
ярёвати [járyo’váté] tavaszi munkát végez a földeken
ярмо [jár’ma]	 iga,	járom
ярмарок/ркы [jármárak] vásár
ярок/яркы [járak/é]		 árok
ярость [járaszty] düh
ярый/а/ой/і	[járéj]	 dühös
ярь [járy] tavasz
ясїнь/ї	[jásziny/i]	 kőris
яскыня/ї [jász’kényá] barlang
яслї [jászlyi]	 bölcsőde
яснити [jász’nété] megvilágít 
яснїти [jásznyité] világosodik
ясно [jászna] világos
ясность [jásznoszty] világosság
ясный/а/ой/ї [jásznéj] világos
ястряб/ы [jásztryáb]	 sas(madár)
яфина/ы [já’féná] áfonya
яфиновый/а/ой/і [já’fénavéj]	 áfonyából	készült
яхта/ы [jáchtá] jacht
ящурка/ы [jáscsurká] gyík
ящурь/і [jáscsury/і]	 szalamandra	(gyíkféle)
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