á
á (á-a-) (f)
á + A (prep)
á + D (prep)
á bak + D (prep)
á braut (adv)
áburðamaðr (mann-) (m)
á móti (prep)
á sumar fram (adv)
Aðalsteinn (stein-a-) (m)
Aðalvík (vík-) (f)
áðr (adv)
áðr (conj)
áðr en (conj)
af + D (prep)
af + D (prep)
af + D (prep)
af máli þessu
af því (adv)
aflsmunr (mun-i-) (m)
aflraun (raun-i-) (f)
áfram (adv)
áget/r (adj)
aka + D
ákafliga (adv)
akið
akkeri (akkerj-) (n)
akr (akr-a-) (m)
albetr (adv)
albezt/r (adj)
albúin/n (adj)
aldr (aldr-a-) (m)
aldregi (adv)
aldri (adv)
alfari (adv)
alfr (alf-a-) (m)
alkristin/n (adj)
allglað/r (adj) við + A
allill/r (adj)
allkær/r (adj)
all/r (pron)
með ôllu
allra
alls konar (adv)
alls (adv)
allt (adv)
almenning (almenning-a-) (f)

birtokol/ok
folyó
rá
on/nál
hátul
el
ficsúr
ellen
nyárba
'személynév', Æþelstan
'helynév', Fõöböl
azelõtt, elõtte
mielõtt
mielõtt
által (passzív szerkezetekben)
-tól/-ból
... kapcsolatban
ezzel a dologgal kapcsolatban
amiatt
erõkülönbség
erõpróba
elõre
kitûnõ
hajtani, vezetni
nagyon
hajtjátok, vezetitek
horgony
(szántó)föld, mezõ
tökéletesebben
legjobb
teljesen felszerelt
életkor
soha
soha
örökre
manó
teljesen keresztény
nagyon boldog vmi miatt
nagyon rossz
kedves, szeretett
minden
összesen
minden/ki közül
mind fajtájú, mindenféle
altogether
egészen, végig
közös föld
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almæli (mælj-) (n)
á lopt (adv)
á milli + G (prep)
amma (-) (f)
Án (Án-u-) (m)
andhlaup (hlaup-) (n)
andlát (lát-) (n)
andlit (-) (n)
ann
annar (pron) (sg)
annar/annan/annars/ôðrum
ônnur/aðra/annarrar/annarri
annat/annat/annars/ôðru
aðrir (pron) (pl)
aðrir/aðra/annarra/ôðrum
aðrar/aðrar/annarra/ôðrum
ônnur/ônnur/annarra/ôðrum
annar staðar (adv)
ambátt (ambátt-i-) (f)
annat hvárt (pron)
aptr (adv)
ákafliga (adv)
ár (-) (n)
Ari (-) (m)
arfasáta (-) (f)
Ármóðr (Ármóð-a-) (m)
Arnbjôrn (bjarn-u-) (m)
Arnkell (Arnkel-a-) (Arnkatli, d. sg.)
Arnórr (Arnór-a-) (m)
áróss (ós-a-) (m)
ásamt + D
ásatt/r (adj)
Ásgerðr (gerðj-a-) (f)
Ásgrímr (grím-a-) (m)
Ásmundr (mund-u-) (m)
Ásta (-) (f)
ást (ást-i-) (f)
ástríki (ríkj-) (n)
at (conj)
at + D (prep)
at sólargangi
at váru tali
át
at fram (adv)
atgeirr (geir-a-) (m)
atgørvi (gørvj-) (n)
átján (num)

általános jelentés
fent, a magasban
között
nagymama
'személynév'
fulladás
utolsó lehellet
arc
szeret/ek
másik, egyik (a kettõ közül)

mások

máshol
szolgaasszony
kettõ közül az egyik
hátul, hátrafelé
õrülten, vadul
év
'személynév'
tyúkhúr kazal (?)
'személynév'
'személynév'
'személynév'
'személynév'
folyótorkolat
együtt -vel
megegyezett, egyetértett
'személynév'
'személynév'
'személynév'
'személynév'
szeretet
(szülõi) szeretet
hogy
nál, felé; hoz
napjárás szerint
becslésünk/számításunk szerint
ettem, evett
egyenesen elõre
alabárd
képesség, teljesítmény
tizennyolc
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átjándi (num)
at meir (adv)
átt (sup eiga)
átt eptir (sup eiga)
áttræðr (num)
átta
átta (num)
átta hundruð (num)
átti (num)
átti (v) (eiga)
átti í bardaga
áttir
áttu (v) (eiga)
áttum
áttundi (num)
átu (eta)
at vísu (adv)
auðgast/r (adj)
auðig/r (adj)
Auðr (Auðj-a-) (f)
auðsæst/r (adj)
auga (-) (n)
auka
auk/a + D
aukask at + D
þá eyksk at viku
aukinn (pp. < auka)
aukit (sup. < auka)
aukum
aukvisi (-) (m)
ausa upp + A
ausinn (pp. < ausa)
austan + G (prep)
austr (adv)
austr (austr-a-) (m)
ausum (< ausa)
ávallt (adv)
ázt
ætti (< eiga, 3sg. subj)
bað
báðir (pron)(pl)
báðir/báða/beggja/báðum
báðar/báðar/beggja/báðum
bæði/bæði/beggja/báðum
báðu
bak (-) (n)
stíga á bak

tizennyolcadik
annál inkább
birtokol
hátrahagy
nyolcvanas
birtokoltam
nyolc
kilencszáz hatvan
nyolcadik
birtokolt(a), feleségül bírta -t
részt vett csatában
birtokoltál
feleségül bírták -t, volt nekik, birtokolták
birtokoltunk
nyolcadik
meg/ették, ettek
valóban, tényleg
leggazdagabb
gazdag
'személynév'
legnyilvánvalóbb
szem
növelni, nagyobbítani
hozzáadni vmit
hozzáadódni
amikor egy héttel megnõ
növel, nagyobbít
növel, nagyobbít
növelünk, nagyobbítunk
sérült személy
kimerni
kimer
keletre -tõl
kelet felé
kimerés (vizet hajóból)
ki/merünk
mindig
ettél
birtokol
(meg)kérte
mindkettõ

megkérték
hát
lóra szállni
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bakki (-) (m)
bál (-) (n)
bana (ban-a-) + D
bani (-) (m)
bar (ber/a)
þeim bar brátt i hendr + A
barg (< bjarga)
Barðr (Barð-u-) (m)
Barðsvík (vík-) (f)
bardagi (-) (m)
barn (-) (n)
barnsaldr (aldr-a-) (m)
Barneyjar (pl) (f)
báru (ber/a)
bárum
batna (batn-a-)
batt (< binda)
batzt (< binda)
beðit (sup. biðja)
beiða (beið-i/j-) + A at + inf
beiða (beið-i/j-) + A + G
beita (beit-i/j-)
beitt/r (pp)
bekkjargjôf (gjaf-a-) (f)
bekkr (bekk-i-) (m)
bellin/n (adj)
belti (beltj-) (n)
ber
Bera (-) (f)
ber/a á
+ A berr á
ber/a
þik skal út bera
ber/a at
+ A berr at
ber/a fyrir
+ A berr fyrir + A
ber/a til
þat berr enn til
ber/a yfir
+ A berr yfir
bera í hendr + D
+ D berr í hendr + A
ber/a frá
+ A berr frá + D
ber/ask at
berjask (bar-i/j-)

kard nem éles széle, foka
tûz
megölni vkit
halál, romlás
vitt/em, cipelt/em
hamarosan akadt valami a kezükbe
megmentette/m
'személynév'
'helynév',
harc, csata
gyerek
gyermekkor
'helynév', Medve szigetek
cipelték
cipeltük, vittük
javulni
meg/kötött/e/m
meg/kötötted
kér
megkérni vkit, hogy ...
kérni vkitõl vmit
igába hajtani
igába hajt
võlegény ajándéka a menyasszonynak
pad
trükkös, ravasz
öv
viszek, cipelek
'személynév'
rátelepedni, elhódítani, beleavatkozni
beleavatkozik vmibe
vinni, cipelni
ki kell téged vinni
lecsapni, legyûrni
vki lecsap, legyûr vkit
történni, végbemenni
vmi végbemegy vki elõtt, vmi történik vkivel
történni
újra megtörténik
tovább vinni
vkit cipelnek tovább
történik vkivel
vkivel megtörténik vmi
kiemelkedni, kiállni, felülmúlni
vmi felülmúl vmit
történni
harcolni, küzdeni
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berdreym/r (adj)
Berðlu-Káradóttir
berg (-) (n)
berg (< bjarga)
Bergþóra (-) (f)
Bergþórshvall (hvál-a-) (m)
betr (adv)
betr- (adj)
bezt/r (adj)
bíð/a + A
bíð/a + G
biðj/a + G
biðj/a +A + G
biðj/a + A + inf
bíðu + G
bik (-) (n)
bil (-) (n)
bind/a
bít/a
Bjálfason
bjarga III.
bjarg (-) (n)
bjart/r (adj)
bjartast/r (adj)
sem bjartastir
bjó (< búa)
bjó (bú/a) um + A (< bjó)
bjóða (bjúð-)
bjóðið
bjóðum
bjuggum (< bú/a)
bjuggusk um
bjôrgum (< bjarga)
bjôrn (bjarn-a-) (m)
bláeyg/r (adj)
blanda (bland-a-)
blás/a
blás/a við
blásinn (pp)
blásum
bleik/r (adj)
blés
bléstum
blíð/r (adj)
blóð (-) (n)
blæs
blœða (blœð-i/j-)

prófétai álmokat álmodó
'atyai név', Berðlu-Kári lánya
hegy, csúcs
megmentek
'személynév'
'helynév', Bergthor Dombja
jobban
jobb
legjobb
elszenvedni vmit
várni vmire
kérni
kérni vkitõl vmit
kérni vkit, hogy ...
vártak vmire
szurok (?) (pitch)
pillanat
meg/kötni
harapni
'atyai név', Bálfi fia
megmenteni
szikla
fényes
a legvilágosabb
a lehetõ legfényesebb
laktam; elkészítettem
elkészítettem
(fel)ajánlani, (fel)ajánlják
(fel)ajánljátok
(fel)ajánljuk
laktunk
letáboroztak
megmentünk
medve
kékszemû
keverni
fújni
kifújni, felsóhajtani
fúj
fújunk
sápadt
fújtam
fújtunk
kellemes
vér
fújok
vérezni
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boð (-) (n)
hafa + A boði sinu
bogi (-) (m)
Bolli (-) (m)
bólstaðr (stað-i-) (m)
bóndi (m)
bóndi (-) (m)
bónorð (-) (n)
borg (borg-i-) (f)
Borgarhraun (hraun-) (n)
borð (-) (n)
borginn (pp, bjarga)
borin/n (pp)
brá + D (< bregða)
bráðgør/r (gørv-) (adj)
brandr (brand-a-) (m)
brátt
brátt (< bregða)
Brattahlíð (hlíð-i-) (f)
brauð (-) (n)
braut
braut (braut-i-) (f)
í braut (adv)
brautflutning (flutning-a-) (f)
brauzk
brauzt
bregða + D
Breiðafjarðareyar (pl.) (eyj-a-) (f)
breiðfirzk/r (adj)
Breiðifjôrðr (fjarð-u-) (m)
breiðleit/r (leit-) (adj)
breið/r (adj)
brenna (-) (f)
brenn/a
brenndu
Brennu-Njáll (Njál-a-) (m)
brestr (brest-i-) (m)
Bretland (-) (n)
bringa (-) f
brjóta
brjótask
brotin/n (pp)
brotna (brotn-a-)
brott
bróðir (m)
bróður (a/g/d. sg)

meghívás, lakoma
szórakoztatni
íj
'személynév'
lakóhely, tanya
gazdálkodó
férj
ajánlat
város, erõd
'helynév', Borgi Lávaföld
asztal
megment
cipel, visz
kihúzta/m, kivonta/m
precocious
tûzcsóva
hamarosan
megmozdítottad
'helynév' Meredek Lejtõ
kenyér
(el)törte/m
út
el
elvivés
küzdött/em, harcolt/am
(el)törted
meg/változtatni; kihúzni, kivonni; hirtelen
megmozdít
'helynév', Szélesöböl Szigetek
breiðifjôrði
'helynév' Széles Öböl
szélesarcú
széles
égés
égni
(meg)égették
'személynév', Megégetett Njál
összeomlás, robaj
Velsz, Británnia
mellkas
törni
küzdeni, harcolni
(el)tör
(el)törni
el
fivér
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brœðr/brœðr/brœðra/brœðrum (n/a/g/d. pl.)
bróðurbani (-) (m)
testvérgyilkos
brugðum (< bregða)
megmozdítottuk
brún (-) (f)
szemöldök
brúnamikil/l (adj)
bozontos szemöldökû
brunni/n (pp)
le/ég
brutuð
eltörtétek
brœðr
fivérek
bú (-) (n)
háztartás
búa (v)
élni, elkészülni, elkészíteni
búa undir + D
mögötte lenni, oka lenni vminek
búandi (-) (m)
gazdálkodó
búask
felkészülni
búask um
letáborozni
búð (-i-) (f)
ideiglenes szállás
búi (-) (m)
szomszéd
búinn (pp. < búa)
lakik; f/el/készít
búin/n (adj)
felszerelt, ellátott
búum (< búa)
lakni; f/elkészíteni
burgum (< bjarga)
megmentünk
búskortr (skort-i-) (m)
szükség, hiány
bústaðr (stað-i-) (m)
lakóhely
búsýslumaðr (mann-) (m)
gazdálkodó
by (< bú/a)
lakom
býð
(fel)ajánlom
býðr + D + A
(fel)ajánlod, (fel)ajánlja
byggð (byggð-i-) (f)
kerület, település
byggð/r (adj)
betelepült
byggði (byggja)
letelepedett
byggðu (byggja)
letelepedtek
byggja (bygg-i/j-)
építeni, letelepedni, lakni
býr (v) (búa)
f/el/készít; lakik
bytta (-) (f)
vödör
bægifótr (fót-) (m)
'becenév', sántalábú
bœn (bœn-i-) (f)
szívesség, jóindulat, kérés
kjósa bœn
szívességet kérni
bœr (bœj-i-) (m)
gazdaság, település
Bôðvarr (Bôðvar-a-) (m)
'személynév'
dáðlauss (laus-) (adj)
nyúlszívû, gyáva
dagr (dag-a-) (m)
nap
at degi (dat.sg) einum vas fleira en
hogy egy nappal több volt
um daginn (adv)
napközben
dagverðr (verð-i-) (m)
napi fõétkezés
dáinn (pp)
meghal
dalr (dal-i-) (m)
völgy
Danmôrk (mark-a-) (f)
Dánia
dauði (-) (m)
halál
7

dauð/r (adj)
halott
dauf/r (adj)
süket
deila (-) (f)
háborúság
deild (deild-a-) (f)
felosztás
dey
meghalok
deyja
meg/halni
deyjum
meghalunk
dig/r (adj)
testes, keménykötésû
djarf/r (adj)
bátor, merész
djarfmælt/r (adj)
bátor szavú, szókimondó
djúpúðig/r (adj)
komoly gondolkodású
dó
meghaltam
dómnefna (nefna-) (f)
bírák kinevezése
dóttir (f)
lány(a vkinek)
dóttur (a/g/d. sg.)
dœtr/dœtr/dœtra/dœtrum (n/a/g/d. pl.)
dóum
meghaltunk
drag/a (v)
húzni, vonszolni
drag/a fyrir
eléhúzni, elhomályosítani
stundum dró (ský A) fyrir (tungl A) néha a holdat elhomályosította (egy felhõ)
dragið
húzzátok, vonszoljátok
Drangar (pl) (m)
'helynév', Sziklapóznák (?)
drap
(meg)ölte/m
dráp (-) (n)
gyilkosság
drápa (-) (f)
'hõskölteménytípus'
draumamaðr (mann-) (m)
álmodó ember
draumavetr (pl) (m)
álombeli tél
draumkona (-) (f)
álombeli nõ
draumr (draum-a-) (m)
álom
dregin/n (pp)
húz, vonszol
dregr
vonszolod, húzod, vonszolja, húzza
drekk/a
inni
drengiliga (adv)
nagylelkûen, bátran
drengr (dreng-i-) (m)
bátor férfi
drep/a
megölni
drep/a + D
(meg)ütni
drepa fœti
megbotlani
drepr
megölöd, megöli
dreyma (draum-i/j-)
álmodni
+ A dreymir + A
vki álmodik vmit
drjúgari (drjúg) (adj)
lényegesebb, kiadósabb
verða drjúgari en
jobbat tud mint
drógum
húztuk, vonszoltuk
dró
húzta/m, vonszolta/m
drótt
húztad, vonszoltad
dróttinsdagsnótt (-) (f)
vasárnap éjszaka
dróttning (dróttning-a-) (f)
királynõ
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drukin/n
részeg
druknir
részegek
drykkja (-) (f)
ivás
drykkja
inni
drykkr (drykk-i-) (m)
ital
drôgum
húzzuk, vonszoljuk
dvelja (dval-i/j-)
fogva tartani, visszatartani, õrizetben tartani
dveljask (dval-i/j-)
lakni, maradni
dvergr (dverg-a-) (m)
törpe
dynja (dyn-i/j-)
önt, ömlik, esik
dyr (-) (n)
állat
dyrlagð/r (adj)
drága
dyr/r (adj)
drága
dyrr (pl)
ajtó
dyrr/dura/durum (a/g/d. pl.)
dyrra (adv)
drágábban
dýrshorn (horn-) (n)
szarv
dys (dysj-a-) (f)
kõhalom
døkkr (døkkv-) (adj)
sötét
dæla (-) (f)
hajópumpa
dœgr (-) (n)
24 óra
eða (conj)
vagy
ef (conj)
ha
efling (efling-a-) (f)
növekedés hatalomban/befolyásban
efnilig/r (adj)
igéretes
eggja (eggj-a-)
sürgetni
Egill (Agil-a-) (m)
'személynév'
eiga (-) (f)
birtoktárgy
eiga (prpr)
birtokolni
eiga (prpr) kost
választással rendelkezni
eiga at + inf (prpr)
kell + inf
eigandi (m)
tulajdonos
eiganda (a/g/d. sg.)
eigendr/eigenda/eigendum (n/a/g/d. pl.)
eigi (adv)
nem
eigi at minna (adv)
nem kevésbé
eigi (< eiga, 3sg. subj. I)
birtokol
eigu
birtokolnak
eigum
birtokolunk
eina (adv)
csak
einar (num) (f.pl.)
csak; néhány; kb
einar þrjár
kb. három
einmenningr (menning-a-) m
egyszemélyes lakoma
drekka einmenning
egyedül inni
einn/ein/eitt (num)
egy
einna (g. pl.)
fátt er svá einna hluta
néhány dolog igen egyedi
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einir/einar/ein (num)
egy (pl.)
einnhverr (pron)
egyik
frægstr maðr einnhverr
egyike a leghíresebb férfiaknak
einræði (ræðj- ) (n)
önfegyelem
einsetukona (-) (f)
remetenõ
einstigi (stigj-) (n)
keskeny ösvény
eira (eir-i-)
elviselni
+D eirir
vki elvisel
Eiríkr (Eirík-a-) (m)
'személynév'
Eiríksfjôrðr (fjarð-u-) (m)
'helynév' Eirik Öble
Eiríksstaðir (pl.) (m)
'helynév', Eirík Lakóhelye
eirketill (katil-a-) (m)
rézüst
eitt (pron) (n)
egy bizonyos
eitthvat (pron) (n)
valami
ek (pron)
én
ekinn (pp)
vezet, hajt
ekki (pron)
semmi
engi/engan/eskis, engis/engum (n/a/g/d. sg, masc)
engir/enga/engra/engum (n/a/g/d. pl masc)
engi/enga/engrar/engri (n/a/g/d. sg, fem)
engar/engar/engra/engum (n/a/g/d. pl fem
ekki/ekki/einskis, engis (n/a/g/d. sg, n) semmi
engi/engi/engra/engum (n/a/g/d. pl, n) semmik
ekki þess
semmi afféle
ekr
hajtok, vezetek
eldahús (-) (n)
fõ csarnok
eldaskáli (-) (m)
csarnok, amelyben hosszútûz ég
eldr (eld-a-) (m)
tûz
eldr-/ellr- (adj)
öregebb
eldslitr (liz-u-) (m)
tüzes árnyalat, fény
ella (adv)
(más)különben
ellifu (num)
tizenegy
ellifti (num)
tizenegyedik
elzt- (adj)
legöregebb
em
vagyok
en (conj)
de
en (conj)
mint (középfok)
enda (conj)
és, sõt, továbbá
endask (end-i/j-)
(el)tart
eng (-) (n)
szántóföld
engi (pron)(sg)
senki, semmi
engi/engan/einskis-engis/engum
engi/enga/engrar/engri
ekki/ekki/einskis-engis/engu
engi (pron)(pl)
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engir/enga/engra/engum
engar/engar/engra/engum
enn (adv)
ennibreið/r (adj)
ensk/r (adj)
eptir (adv)
sat eptir
eptir + A (prep)
eptir + D (prep)
eptir at (conj)
eptir því sem (conj)
eptirmæli (mælj-) (n)
eptra (adv)
epzt (adv)
er
er (rel pron)
erfa (arf-i/j-)
erfið/r (adj)
erfikvæði (kvæðj-) (n)
eru
es (= er)
es (= er) (conj)
et
et/a
etin/n (pp)
Eyjafjarðarsveitir (pl.) (sveit-i-) (f)
Eyjafjôrðr (fjarð-u-) (m)
eyða (auð-i/j-) + D
eyðir + D
eygð/r (adj)
eyk (< auka)
Eyjólfr (-ólf-a-) (m)
eys (< ausa)
eyss (< ausa)
fá +A
fá + G
fá + A til at + inf
fá (< fá)
fám (< fá)
fá/r (adj)
faðir (m)
fôður (a/g/d. sg.)
feðr/feðra/feðrum (n/a/g/d. pl.)
fagna (fagn-a-) + D
fagr (fagr-) (adj)
fegri/fegrsti, fegrstr
fala (fal-a-)

még mindig
széleshomlokú
angol
után(a)
ülve maradt
... után
mentén, szerint
miután
aszerint, hogy; például
bírósági eljárás a meggyilkolt érdekében
hátrább
leghátrább
van
aki/t, ami/t, amikor
megtisztelni torral
nehéz
temetési költemény
vannak
van
amikor, aki, ami ...
eszem
enni
eszik
'helynév', Szigetöböl Kerületek
'helynév', Szigetöböl
elpusztítani
elpusztítja
bizonyos fajtájú szemû
növelek, nagyobbítok
'személynév'
ki/merek
ki/mer
kapni
megszerezni házasságban, elvenni
vkivel ... tatni/tetni
kapnak
kapunk
kevés
apa

üdvözölni vkit
szép, csinos
vásárlást kérni
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fall (-) (n)
falla
fallinn (pp. < falla)
fámenn/r (adj)
fang (-) (n)
far/a (v)
fara at + D
farinn
vel farin/n (adj)
farit + adv
+ D er + adv + farit
farmaðr (mann-) (m)
fár (fá-) (adj)
færi/fæsti, fæstr
fáráð/r (adj)
farinn (pp)
farmr (farm-a-) (m)
fásk
fast (adv)
fast/r (adj)
fátalað/r (adj)
fátœk/r (adj)
fátt (n/a. sg) (n) (adj)
fátt varð þeim at orðum
fé (n)
feðgar (pl) (m)
feðr (a/g/d. sg.) (m)
féfá/r (adj)
fegin/n (adj)
verða feginn + D
feginsamliga (adv)
fegrð (fegrð-i-) (f)
fekk + D + A (< fá)
fell (< falla)
fell (< falla)
fella (fall-i/j-)
felld/r (adj) + G
fellum (< falla)
fémild/r (adj)
fénaðr (fénað-i-) (m)
fenginn (pp)
fengit (sup fá)
fengsam/r (adj)
fenginn (< fá)
fengum (< fá)
fer
ferð (ferð-i-) (f)

(el)esés, harci halál
(el)/(le)esni
el/le/esik
kevés emberû
halászzsákmány, fogás
menni, utazni
figyel vmire
kedvelt
elkészített, megcsinált
vki vhogyan van (megalkotva)
tengerjáró férfi
kevés
tehetetlen
megy, utazik
teher
található
keményen, szorosan
szilárd
kevésszavú
szegény
néhány/kevés dolog
keveset beszéltek
jószág, pénz, birka
apa és fia(i)
apa
pénzszûkében levõ
boldog
örül vminek
örömmel, örömtelien
szépség
adtam, adott vkinek vmit
(el)(le)esett, -estem
(el)(le)esem
ki/ledönteni, elejteni
megfelelõ vmire
le/el/estünk
nagylelkû
birka, élõállat
megszerez
megszerez,
követelõzõ
kap
kaptunk
megyek, utazom
utazás
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ferlig/r (adj)
borzalmas
ferliga (adv)
borzalmasan
ferr (far/a)
megy, utazik
fimm (num)
öt
fimmtán (num)
tizenöt
fimmtándi (num)
tizenötödik
fimmti (num)
ötödik
fimm tigir (num)
ötven
fingr (m)
ujj
fingr/fingrs/fingri (a/g/d. sg.)
fingr/fingr/fingra/fingrum (n/a/g/d. pl)
finn/a
találni
finn/a
találkozni, meglátogatni
firði (d. sg) (m)
öbölben
firr (adv)
messzebb
fiskr (fisk-a-) (m)
hal
fjall (-) (n)
hegy
fjandskapr (fjandskap-i-) (m) +D
ellenségeskedés
fjár (g. sg. fé) (n)
jószág, pénz, birka
fjarlæg/r (adj)
távoli
fjárreiður (pl) (f)
anyagi ügyek
fjarri + D (prep)
messze, távol -tól
fjarri/firr/first
leg/messze/bb
fjórði (num)
negyedik
fjórir (num) (num) (masc)
négy
fjóra/fjôgurra/fjórum
fjórar (num) (f)
négy
fjórar/fjôgurra/fjórum
fjórðu
fjrðugr (fjórðun-a-) (m)
negyed
fjórir tigir (num)
negyven
fjórtán (num)
tizennégy
fjórtándi (num)
tizennegyedik
fjôgur (num) (n)
négy
fjôgur/fjôgurra/fjórum
fjôldi (-) (m)
sokaság
fjôlmenn/r (adj)
tömeges
fjúk/a
fúj, sodródik, havazik
fokit er i skjól ôll
minden hajlékba befújt, minden hajlékba hó esett
fleir- (adj)
több
flest/r (adj)
legtöbb
fljót (-) (n)
folyó
fljúg/a
repülni
Flosi (-) (m)
'személynév'
Fljótshlíð (hlíð-i-) (f)
'helynév', Folyólejtõ
flótti (-) (m)
menekülés
á flótti
menekülésben, menekülve
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flug (-) (n)
flýðu
flýja
flytja (flut-i/j-)
flôskubakr (bak-a-) (m)
flœðr (flœðj-a-) (f)
fólk (-) (n)
for- (prefix)
fór (far/a)
fór
forkunnar (adv)
formáli (-) (m)
forn (adj)
forneskja (-) (f)
fortjald (-) (n)
fóru
borð fóru brott
fóru til + G
forvitnask (vitn-a-)
forvitni (-) (f)
+ D er forvitni á + D
fóstbróðir (bróðir-) (m)
fóstr (-) (n)
veita fóstr
fóthvat/r (adj)
fótr (m)
fót/fótar/fœti (a/g/d. sg.)
fœtr/fœtr/fóta/fótum (n/a/g/d. pl.)
formáli (-) n
frá + D (prep)
framan (adv)
framarla (adv)
framr
freista (freist-a-) + G
freknótt/r (adj)
fremst/r (adj)
Freydís (dís-j-a-) (f)
Fryja (-) (f)
at Freyju
fríð/r (adj)
Fróðadóttir (f)
fróð/r (adj)
frægr (frægj-) (adj)
fræst/r (adj)
frændi (pl) (m)
frændr (m)
fugl (fugl-a-) (m)

repülés
menekültek
menekülni
mozdítani, mozogni
'becenév' Palackhát
apály-dagály
nép
elöl, elõtte
utazott, ment
ment/em, utazott, utaztam
kiválóan, kiemelkedõen
köszöntõ
õsi
pogányság, õsi tudomány
függöny
mentek, utaztak
az asztalokat elvitték
mentek vhová
kiváncsiskodni, érdeklõdni
kiváncsiság
vki kiváncsi vmire
mostohafivér
(fel)nevelés
felnevelni vkit
gyorslábú
láb

bevezetõ, köszöntõ
-ból
elõlrõl
kiemelkedõen, elõkelõ emberek között
megpróbálni vmit
szeplõs
legelsõ
'személynév'
'istennõ'
Freyjánál, (a másik világban)
gyönyörû
'Fróði lánya'
tanult
híres
leghíresebb
rokon
rokonok
madár
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full (-) (n)
drekka full
fulltingja (fullting-i/j-) + D at
fundit (finn/a ) (sup)
fundr (fund-i-) (m)
fundum
furðu (adv)
furðuliga (adv)
fylgja (fylg-i/j-) + D
fyrir (adv)
fyrir + A (prep)
vestr fyrir landit
fyrir + D (prep)
vera fyrir + D
fyrirbjóða (bjúð-) + D + A
fyrirburðr (burð-u-) (m)
fyrir hônd + G
fyrir innan + A (prep)
fyr (= fyrir) norðan + A (prep)
fyrir norðan land (idiom)
fyrir ofan (prep)
fyrir sakir + G (prep)
fyrir sunnan land (idiom)
fyr (= fyrir) vestan + A (prep)
fyrirmaðr (mann-) (m)
fyrir sunnan + A (prep)
fyrir vestan (prep)
fyrr (adv)
fyrr en (conj)
fyrri (adj)
fyrst (adv)
fyrst/r (adj)
fýsask (fús-i/j-)
þú fýstisk eigi (at fara) út
fæ (< fá)
Færeyjar (pl) (eyj-a-) (f)
fœðask upp (fœð%i/j)
fœra (fór-i/j-) + D + A
fœri (sub II. fara)
fœti (dat. sg. fótr)
fœzk (sup fœðask)
fôlleit/r (adj)
fông (n/a pl.) (n)
fôra (far-a-) (f)
fôranautr (naut-a-) (m)
fôrum
fôrunautr (naut-a-) m

teli kupa
teli kupából inni
fenntartani vmit
talál
találkozó, gyûlés
(meg)találtuk
csodálatosan
figyelemre méltóan, csodálatosan
követni, vele menni
ezért, emiatt
elõtt, helyett, mentén
az ország nyugati részére
elõtt
megjósolni, elõre jelezni
megtilt vkinek vmit
(meg)jelenés, látomás
vaki érdekében/számára
belül, belsejében
vmitõl északra
Izland északi részén
... fölött
miatt, kedvéért
Izland déli részén
vmitõl nyugatra
fõnök, kiemelkedõ személyiség
délre
nyugatra -tól
elõtte, elõbb, korábban
mielõtt, míg nem
korábban
legelõbb,elõször
elsõ
lelkesedni, lelkesnek lenni
nem voltál nagyon lelkes kimenni (Izlandra utazni)
kapok
Ferõ
felnõni
vinni/hozni vkinek vmit
menne
lábbal, lábnak
megszületve lenni
sápadt
zsákmányok/at, ellátmány
utazás
utazótárs
megyünk, utazunk
utastárs
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gaf
gáfum
gagnorð/r (adj)
gáinn (pp)
galdr (galdr-a-) (m)
gamal/l (adj)
gaman (-) (n)
gagn (-) (n)
+ N verðr + D at gagni
galt (< gjalda)
gakk
gandreið (reið-a-) (f)
ganga
ganga (< ganga)
ganga í sekð
gangask nær
gangr (gang-a-) (m)
gapa (gap-i-)
Garðaríki (ríkj-) (n)
garðr (garð-a-) (m)
garðshlið (hlíð-) (n)
gat
gátum
gaumr (gaum-a-) m
gefa gaum at +D
gazt
gef
gef/a
gefin/n (pp)
gefr (gefa)
gegna (gagn-i/j-) + D
geiga (geig-a-)
Geirmundr (mund-u) (m)
gekk (< ganga)
geld (< gjalda)
Gellir (Gellj-a-) (m)
geng (< ganga)
genginn (pp. < ganga)
gengit (sup)
gengu (< ganga)
gengum (< ganga)
gera (ger-i-/gerv-i-)
gera hvasst
gera ljóst
gera mikit um sik
gera at
gerask

adtam, adott
adtunk
szûkszavú
ugat
boszorkányság, mágia
öreg
szórakozás
használat, elõny
vmi elõnyére/hasznára van vkinek
fizettem, fizetett
menj!
varázsló útja
menni
mennek
törvényen kívülivé válni
közelebb jönni
átmenet, folyamat, menés
kitárni
Oroszország
udvar
kapu
említettem, említette
említettük
figyelem
odafigyelni -RE
említetted
adok
adni
ad
ad
rúgni vmennyire, kitenni vmennyit
rossz irányba menni
'személynév'
ment/em
fizetek
'személynév'
megyek
megy
megy
mentek
mentünk
csinálni, készíteni
szelessé/csípõssé válni
kiderülni,
nagy zajt csap
történni
válni
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gerða (gera)
gerði (gera)
gerð/r (pp)
gerðum (gera)
gersimi (-) (f)
gerzk/r (adj)
gestr (gest-i-) (m)
get
get/a + G
get/a + G
Þorvalds get ek engu
geta + sup
getin/n (pp)
getit (get/a) (sup) + G
er getit
getr
gey
geyja
geyjum
gerask
Gilli (-) (m)
gipt (-) (adj)
gísling (gísling-a-) (f)
gjaforð (-) (n)
gjalda + G
gjalt
gjarna/heldr/helzt (adv)
gjósa (gjús-)
gjôf (gjaf-a-) (f)
gjôldum (< gjalda)
glað/r (adj)
gleðimót (-) (n)
glepjask (glap-i/j-)
+ D glepsk +N
gler (-) (n)
glíma (glím-i/j-)
gneypt/r (adj)
gó
goð (-) (n)
góð/r (adj)
gólf (-) (n)
góum
graðfé (-) (n)
Grani (-) (m)
granstœði (stœðj-) (n)
grá/r (adj)
gras (-) (n)

csináltam, készítettem
csinált, készített
csinál
csináltuk, készítettük
kincs
orosz
vendég
említek, említem
(el)képzelni vmit
(meg)említeni vmit
semmi mondani valóm sincs Th-ról
képes ... ni
említ
(meg)említeni
mesélik
(meg)említ/i
ugatok
ugatni
ugatunk
válni vmivé
'személynév'
férjezett
túsz
match in marriage
(meg)fizetni vmiért, (meg)szenvedni vmit
fizess
leg/szívese/bben, inkább, többnyire
kiönteni
ajándék
fizetünk
boldog
vidám arc
félre vezetve lenni, hibázni
vki téved/hibázik vmiben
üveg
birkózni
lehajtott fejû
ugattam
isten
jó
padló
ugattunk
heréletlen állat
'személynév'
ajkak, ahol a szakáll nõ
szürke
fû
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grát/a + A
grátinn (pp)
grátum
greiða (greið-i/j-)
greiða (greið-i/j-)
grensk/r (adj)
grét
Grettir (Grettj-a-) (m)
grétum
griðungr (griðung-a-) (m)
grimmð (grimmð-i-) (f)
grimmleikr (leik-a-) (m)
grimmlig/r (adj)
grimmúðig/r (adj)
Grímr (Grím-a-) (m)
gripr (grip-i-) (m)
græt
grœn/n (adj)
Grœnlendingr (lending-a-) (m)
grôf (graf-a-, graf-i-) (f)
guð (guð-i-) (m)
guðvefjarpoki (poki-) (m)
Guðrún (rún-a-) (f)
guðvefr (vefj-i-) (m)
Gufuá (á-a-) (f)
guldu (< gjalda)
gull (-) (n)
gul/r (adj)
gullofin/n (adj)
Gunnar (Gunnar-a-) (m)
Gunnhildr (hildj-a-) (f)
Gunnlaugr (laug-a-) (m)
gæfa (-) (f)
gœði (pl.) (n)
gørða (gera)
gørðum (gera)
gørvilig/r (adj)
gôfug/r (adj)
gôngum
gôrla (adv)
gôrt (sup. gera)
gôrva (adv)

sírni vkiært
sír
sírunk
kibogozni
fizetni
grenlandi (Norvégia)
sírtam
'személynév'
sírtunk
bika
hevesség
durvaság, kegyetlenség
harcias
erõszakos, harcias
'személynév'
kincs, drága/értékes tárgy
sírok
zöld
grönlandi
sír
isten
szövet szütyõ
'személynév'
drága szövet
Gufu folyó
fizettek, fizetnek
arany
sárga
arannyal átszõtt
'személynév'
'személynév'
'személynév'
jószerencse
jó dolgok, elõnyök
csináltam, készítettem
csináltuk, készítettük
kész, elkészült
nemes
megyünk
világosan, tisztán
csinál
alaposan

gôrva/gørr/gørst
gôrvall/r (adj)
há/r (há-) (adj)
hæri/hæsti, hæstr

leg-, alaposan, -bban
egész, teljes
magas
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haf (-) (n)
hafa (haf-i-)
hafa (hafa)
hafa at
ekki má at hafa
hafa af máli
hafa til
hafða (hafa)
hafði (hafa)
hafið (hafa)
haf/ask at
hafi (sub I. hafa)
hafir (2nd, sg. subj I. hafa)
Hafnatfjall (fjall-) (n)
hag/r (adj)
haka (-) (f)
Hákon (Hákon-u-) (m)
halda + A til + G
halda + D
haldin/n (pp) (< halda)
hálf/r (adj)
hál/l (adj)
Halldór (-dór-a-) (m)
Hallgerðr (gerðj-a-) (f)
Hallsteinn (stein-a-) (m)
Hallveig (veig-a-) (f)
hálmr (hálm-a-) (m)
háls (háls-a-) (m)
hálsdig/r (adj)
halt/r (adj)
hamargnípa (gnípa-) (f)
Hámundr (mund-u-) (m)
hana (fem.pron)
handarkriki (-) (m)
í handarkrika
hann (masc.pron)
hans (masc.pron)
happ (-) (n) í + D
hár (-) (n)
hár (há(v)-) (adj)
harðgôrr (gôrv-) (adj)
harðleit/r (adj)
hárfag/r (adj)
Haraldr (Harald-a-) (m)
harmr (harm-a-) (m)
hárrót (-) (f)
hart (adv)

tenger
birtokolni
birtokolnak
cselekedni, tenni
semmit sem lehet tenni
viselkedni egy ügyben
bírni vmit eladásra
birtokoltam
birtokoltatok
birtokoltok
csinálni, foglalkozni

'helynév', Kikötõhegy
ügyeskezû
orca
'személynév'
húzni/vonzani vkit vmihez
tartani vmit
tart
fél
csúszós
'személynév'
'személynév'
'személynév'
'személynév'
szalma (padlón)
nyak, (hegy)gerinc,
vastagnyakú
sánta
sziklacsúcs
'személynév'
õt
hónalj
õ/t
övé
szerencse ben
haj
magas
kemény, testes
kemény vonású
széphajú
'személynév'
fájdalom, szomorúság
hajvonal
keményen
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hásæti (sætj-) (n)
hataðisk við
hatask (hat-a-) við + A
hátimbrað/r (adj)
hátt (adv)
háttr (hátt-u-) (m)
hattr (hatt-a-) (m)
haugr (haug-a-) (m)
hauss (haus-a-) (m)
haust (-) (n)
heðan (adv)
hefi (hafa)
hefir (hafa)
hefðið (sub II hafa)
gott skaplyndi hefðið þér fengit
hefja (hafj-)
nefit var hafit
hefna (hefn-i/j-) + G
hefnði
hegg (< hôggva)
heiðr (heiðj-a-) (f)
heili (-) (m)
heil/l (adj)
með heilu ok hôldnu
heilsa (heils-a-)
heim (adv)
heima (adv)
heiman (adv)
heimamaðr (mann-) (m)
heimboð (-) (n)
heimul/l (adj)
heita (heit-i/j-)
heit/a + D
heit/a (v) á + A til + G
heita + D + D
heitir
heitit (sup)
heit/r (adj)
held (< halda)
heldr (adv)
heldu + D (< halda)
heldusk
Helga (-) (f)
Helgafell (-) (n)
Helgi (-) (m)
helg/r (adj)
Heljarskinn (skinn-) (n)

magas ülés, tiszteleti hely
(meg)gyûlölte
gyülölni vkit
magas építésû
hangosan, magasan
szokás
kalap
sírhalom
koponya
õsz
innen
birtokolok
birtokolsz, birtokol
jó természeted lett volna
felemelni, dobni
bosszút állni, megbosszulni vkit
megbosszulta
sújtok, ütök
fenyér, harasztos, hangás
agy
ép, egészséges
épen és egészségesen
üdvözölni vkit
haza(felé)
otthon
ottonr-l
szolga
meghívás
szabadon elvihetõ
fõz (sört, teát)
megigérni vmit
szólni vkinek vmiért, felszólítani
ígérni vkinek vmit
hívják
fel/hív
meleg
tartok
inkább
tartottak
kitartott
'személynév'
'helynév', Szent Hegy
'személynév'
szent
'becenév', Pokolbõr
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hellusteinn (stein-a-) (m)
helt + D (< halda)
helzt (adv)
hendr (n/a pl.)
þeim bar brátt í hendr + A
hennar (fem.pron)
henni (fem.pron)
heppin/n (adj)
hér (adv)
hér til (adv)
herað (-) (f)
herbergi (bergj-) (n)
herðablað (blað-) (n)
herðar (pl) (f)
herðimikil/l (adj)
herklæði (pl) (n)
hermaðr (mann-) (m)
hermannlig/r (adj)
herra (indecl.) (m)
hersir (hersj-a-) (m)
hestr (hest-a-) (m)
hét
hetja (-) (f)
heyr (imp. heyra)
heyr endemi!
heyra (heyr-i/j-)
heyrt (sup)
Hildiglúmr (glúm-a-) (m)
hingat
hitta (hitt-i/j-)
himinn (himi-a-) (m)
hingat (adv)
hinn (masc.pron)
en engu at hinu
hirð (hirð-i-) (f)
hitt (n. pron)
hjá + D (prep)
hjálmr (hjálm-a-) (m)
Hjalti (-) (m)
Hjarðarholt (holt) (n)
Hjarðhyltingr (hylting-a-) (m)
Hjarrandi (-) (m)
hjarta (-) (n)
hjó (< hôggva)
hjuggum (< hôggva)
Hjôrtr (Hjart-a-) (m)
hlaðin/n (pp)

lapos kõ, kõtábla
tartotta/m
lehetõleg
kezek/et
valami hamarosan a kezükbe akadt
övé
neki, tõle
szerencsés
itt
eddig
kerület
szállás
váll
váll
szélesvállú
fegyverzet
harcos
katonához hasonló
úr
törzsfõnök
ló
hívták
hõs
halld, hallgass!
for shame!
hallani, hallgatni
hall
'személynév'
ide, itt
meg-, rátalálni
égbolt, menny
ide
am/az
'but none by the other'
királyi udvar
am/az
mellett, közelében
sisak
'személynév'
'helynév', Pásztorerdõ
hjardarholti ember
'személynév'
szív
sujtott/am, ütött/em
sujtottunk, ütöttünk
'személynév'
megrakva
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hlátr (hlátr-a-) (m)
hlaup/a
mikit svell var hlaupit upp
hlaupár (-) (n)
hlaupinn (pp. < hlaupa)
hleginn (pp)
hleyp (< hlaupa)
hleypa (hlaup-i/j-) + D
hlíð (hlíð-i-) (f)
Hlíðarendi (endi-) (m)
hlifa (hlif-i/j-) + D
hljóp (< hlaupa)
hljópum (< hlaupa)
hló
hlógum
hlust (hlust-i-) (f)
hlutr (hlut-i-) (m)
hlýða (hlýð-i/j-)
hlæ
hlæja
hlæjum
hof (-) (n)
hóll (hól-a-) (m)
Hólmgarðr (garð-a-) (m)
Hólmgôngu-Hrafn (Hrafn-a-) (m)
hon (fem.pron)
honum (masc.pron)
horfa (horf-i-)
horn (-) (n)
Hornafjôrðr (fjarð-u-) (m)
hrammar (hramm-a-) (m)
Hrani (-) (m)
hratt (adv)
hraust/r (adj)
hress (hress-) (adj)
hreysti (-) (f)
hríð (hríð-i-) (f)
um hríð
hrind/a + D
hringr (hring-a-) (m)
Hrollaugr (laug-a-) (m)
hrundit (sup hrinda)
hrundning (hrundning-a-) (f)
Hrútr (Hrút-a-) (m)
húðfat (fat-) (n)
hugga (hug-a-)
hugat (sup)

nevetés
ugrani, szökkenni
a nagy jégtábla megbillent
szökõév
lép, ugrik, szökell
nevet
ugrom, lépek
ugrásra késztetni
lejtõ
'helynév', Lejtõ Alja
megvédeni vkit
léptem, lépett
léptünk, ugrottunk
nevettem
nevettünk
fül
dolog
megfelelõnek lenni
nevetek
nevetni
nevetünk
pogány templom
hegy, domb
'helynév', Szigeterõd, (Novgorod)
'személynév' + 'ragadványnév', Párbajozó Hrafn
õ
neki, tõle, részére
nézni
szarv
'helynév' Görbeöböl
medvemancs
'személynév'
gyorsan
bátor
egészséges, jókedélyû
bátorság
idõtartam
egy ideig
taszít, lök
gyûrû, kör
'személynév'
dob, vet
lökdösõdés
'személynév'
bõrökbõl készített ágy
szándékozni, tervezni
szándékozik, tervez
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hugdjaf/r (adj)
hugfest (sup. hugfesta)
hugna (hugn-a-)
+ D hugnar
hugr (hug-i-) (m)
heill hugr
hugsat (sup. hugs-a-)
hundrað (-) (n) (num)
fjóra daga ins fjórða hundraðs
hundrað tírætt (num)
hundrað tólfrætt (num)
hurð (hurð-i-) (f)
hús (-) (n)
húskarl (karl-a-) (m)
húsbúnaðr (búnað-i-) (m)
húsfreyja (freyja-) (f)
húskarl (karl-a-) m
hvaðan (adv)
hvalr (hval-a-, hval-i-) (m)
hvalskurðr (skurð-i-) (m)
hvammr (hvamm-a-) (m)
hvar (adv)
hvar (adv)
hvarf (hverf/a)
hvárir (masc. pron)
hvárki ... né ...
hvár (fem. pron)
hvár (n. pron)
hvárar (fem. pron)
hvárr (masc. pron)
hvár/r (pron)
at hváru tveggja
hvárt (n. pron)
hvárt (conj)
hvárrtveggja (pron)
hvas/s (adj)
hvat (pron/adv)
hvat + Gpl. (pron)
hvat sem (pron)
hvé (adv)
hveim (pron)
hvenær (pron)
hverf/a (v)
hverf/a
hverfa til + G
hvergi (adv)
hverja (fem. pron)

bátor
tekint, gondolkozik
kedvébe járni, megörvendeztetni
vkinek a kedvébe járnak
hangulat
õszinteség
gondol
százhúsz
a negyedik százhúsz négy napja (364)
'tíz tíz száza' = 1000
'tizenkettõ tíz száza' = 120, 'hosszú száz'
ajtó
ház
házi szolga
bútor
háziasszony
háziszolga
honnan
bálna
bálnanyúzás
füves üreg/mélyedés
hol, hova
minden egyes helyen, mindenhol
eltûnt
melyikek
sem ... sem ...
melyik
melyikek
melyikek
melyik
minden egyes (kettõ közül)
mindkettõ által
melyik
vajon (vagy nem)
minden egyes (kettõ közül)
éles, hegyes
mi/t
miféle
bármi, akármi
hogyan
kinek, kitõl
mikor
eltûnni
fordulni
vki felé fordulni, átölelni vkit
sehol,
melyiket
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hvernig (adv)
hogyan
hver/r (hverj-) (masc. pron)
ki/t
hverr at ôðrum (adv)
egyik a másik után
hverr (hverj-) (pron)
melyik, mi
hver ván er?
milyen remény van/maradt
hverjan (pron)
kit
hverjum (pron)
kinek, kitõl
hvern (masc. pron) (hverj-)
mindegyik
hvern (pron)
kit
hvernig (adv)
hogyan, mi módon
hvers (pron)
kié
hvers Egill hafði beitt
amit Egill kért
hversu (adv)
hogyan
hvert (adv)
hová
hvert er (adv)
akár/bárhová
hvess (pron)
mié
hví (adv)
miért
hvika (hvik-a-)
habozni
+ D hvikask
vki habozik
hvílugólf (-) (n)
ágyfülke
hvít/r (adj)
fehér
hyggðisk (subj. II. hyggjask)
gondolta magáról
hyggja (hug(g)-i/j-)
hinni, gondolni
hyggja at + D
foglalkozni vmivel, odafigyelni
hæð (hæð-i-) (f)
magasság
hæli (hælj-( (n)
óvóhely, hajlék
hærð/r (adj)
szõrös
hølti (adv)
túlságosan
hœfa (hóf-i/j-)
ütni
hœngr (hœng-i-) (m)
lazac
hôfðingi (-) (m)
vezetõ, uralkodó
hôfðum (hafa)
birtokoltunk
hôfuð (-) (n)
fej
hôfuðiss (is-a-) (m)
fõjég
Hôfuðlausn (lausn-i-) (f)
'Fejváltságdíj' (költeménycím)
hôfuðstaðr (stað-i-) (m)
fõváros
hôfum (hafa)
birtokolunk
hôggfœri (fœrj-) (n)
kardtávolság
hôggum (< hôggva)
sujtunk, ütünk
hôggva
sujtani, ütni
hôggvinn (pp. < hôggva)
sujt, üt
hôggvit (sup)
sujt, üt
Hôgni (-) (m)
'személynév
hôldum (< halda)
tartunk
hôll (hall-i-) (f)
csarnok, palota
hônd (hand-) (f)
kéz
hônd(u)/handar/hônd(u), hendi (a/g/d. sg.)
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hendr/hendr/handa/hôndum (n/a/g/d. pl.)
minni hendi
részemrõl
þér til handa
számodra
Hôskuldr (Hôskuld-a-) (m)
'személynév'
í + A (prep)
ba, felé
í vestr
nyugat felé
í + D (prep)
-ban, belül
í framanvert (adv)
elõl
illa (adv)
rosszul
þat er illa (farit)
kár, ...
illa/verr/verst (adv)
leg/rosszabb/ul
illiligst/r (adj)
legszörnyûbb
ill/r (adj)
rossz
illvirki (virkj-) (n)
gonosztett
í milli + G
között
sín í milli + G
egymás között
í móti (prep)
cserében
Ingibjôrg (bjarg-a-) (f)
'személynév'
Ingólfr (Ingólf-a-) (m)
'személynév'
Ingunn (unnj-a-) (f)
'személynév'
inn (adv)
bent
inn í + A (prep)
be, befelé
innan + G
belül
innan skamms
rövid idõn belül
innan (adv)
belülrõl
innan fram á nesinu
belülrõl kifelé a földnyelv eleje felé
innanlands (adv)
belföldön
innar í + A
beljebb
inni (adv)
bent, belül
innra (adv)
beljebb
innst (adv)
legbeljebb
Írland (-) (n)
Írország
Ísland (land-) (n)
Izland
Íslendingr (lending-a-) (m)
izlandi
íslenzk/r (adj)
izlandi
iss (is-a-) (m)
jég
it næsta + D (adv)
közel vmihez, közelében
iþrótt (iþrótt-i-) (f)
teljesítmény, képesség, sport
í því (adv)
abban a pillanatban
jafn (-) (adj)
egyenletes, sima, egyenlõ
jafnan (adv)
mindig, állandóan
jafnlang/r (adj)
ugyanolyan hosszú
jafnborin/n (adj)
egyenlõnek született
jafnfag/r (adj)
egyformán szép
jafningi (-) (m)
egyenrangú, vkinek párja/ellenfele
jafnljót/r (adj)
egyformán csúnya
jarðhús (-) (n)
földalatti ház
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jarp/r (adj)
játa (ját-a-) + D
jaxl (jaxl-a-) (m)
jók (< auka)
jókum (< auka)
jós (< ausa)
jósum (< ausa)
Jótland (-) (n)
jôkull (jôkul-a-) (m)
jôrð (jarð-a-) (f)
jôtunn (jôtun-a-) (m)
kaf (-) (f)
bera á kaf
Kaldbeklingr (bekling-a-) (m)
kald/r (adj)
kalla (kall-a-)
kalla á + A
kalla til + G
kallað/r (adj, pp)
kann (< kunna, 3sg.)
kanna (kann-a-)
kannask við + A
kappi (-) (m)
Kári (-) (m)
Karlsefni (efnj-) (m)
kasta (kast-a-) + D
kátlig/r (adj)
kaup (-) (n)
slá kaupi
kaupa
kaupi
kaupir
kaupmaðr (mann-) (m)
kaupmannalôg (pl) (n)
kaupstaðr (stað-i-) (m)
kaupum
kefli (keflj-) (n)
rísta á kefli
kemkemr þat saman með + D (kom-) (v)
kenna (kann-i/j-)
kenna (kann-i/j-) + D + A
kenningarnafn (-) (n)
keppa (kapp-i/j-)
Ketill (Katil-a-) (m)
keypta
keypti

barna
elismerni
molar
növeltem, nagyobbítottam
növeltük, nagyobbítottuk
ki/mert/em
ki/mertünk
Jütland
gleccser
föld, birtok
óriás
vízbeugrás
vízbe dobni
kaldbakri ember, Hideghát
hideg
hívni, nevezni, mondani
odaszólni vkinek
jogot formálni vmire
hívják
tud, ért
felfedezni, feltárni
felismerni vkit
bajnok
'személynév'
'személynév'
vetni, dobni
vidám
vásár(lás)
üzletet nyélbe ütni
vásárolni
vásárolok
vásárol/sz
kereskedõ
kereskedõ szövetség
kereskedõváros
vásárolunk
fadarab
rúnákat vésni fadarabra
'jön'
egyetértés van vkik között, egyet értenek
érezni, tapasztalni, felismerni
tanítani vkinek vmit
vezetéknév, becenév
versenyezni
'személynév'
vásároltam
vásárolt
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keyptum
kinn (-) (f)
kippa (kipp-i/j-)
honum var sent at sér at kippa
Kirkjubœr (bœj-i-) (m)
kista (-) (f)
kjálki (-) (n)
Kjaransvík (vík-) (f)
Kjartan (Kjartan-a-) (m)
kjós
kjósa (kjús-)
klaustr (-) (n)
kljúf/a
kló
klæðask (klæð-i/j-)
klæði (pl) (klæðj-) (n)
klædd/r (pp)
klœr (n/acc. pl kló)
Knafahólar (pl) (m)
knjám (dat. pl) (n)
kné (-) (n)
kneikja (kneik-i/j-)
knífr (kníf-a-) (m)
Kolskeggr (skegg-a-) (m)
komkomkomin/n (pp)
kómkom/a
koma við + D
kom/a at því
komask undan
komin/n á sik (adj)
vel á sik komin/n
komizk (sup komask)
komizk á braut
kómu
kona (-) (f)
konungr (konung-a-) (m)
kostr (kost-i-) (m)
Kristnes (nesj-) (n)
Kristr (Krist-a-) (m)
Krumskelda (-) (f)
kunna (prpr)
kunna (prpr) at + inf
kunni (3sg.subj I kunna)
kunni (3sg, past indic)

vásároltunk
orca
elragadni, gyorsan húzni
lassan húzta maga felé
'helynév', Templomhely
láda
állkapocs
'helynév', Kjaran Öble
'személynév'
válassz
választani
monostor, apátság
hasítani
karom
öltözködni
ruhák
öltözik
karmok/at
'helynév', Szûk Hegyek
térd
térd
visszahajtani
kés
'személynév'
'jön-'
'jött-'
jön
'jöttünk-'
jönni
használni vmit
rátérni, megmondani a poént
elmenekülni
felépített, összerakott, alkotott
jólképzett
elér, megszerez
elmenekül
jöttek
nõ
király
választás
'helynév', Krisztusfok
Krisztus
'helynév', Krum mocsara
tudni
tudni hogyan + inf
képes lesz, tudni fogja
tudta, értette
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kunnu
kurteislig/r (adj)
kurteis/s (adj)
kvað
kváðu
kvámkvánfang (-) (n)
kvómkveð
kveð/a
kveð/a á
kveð/a + A + inf
kveðja (kvað-i/j-)
kveðja (kvað-i/j-) + A með sér
kveðin/n (pp)
kveld (-) (n)
um kveldit (adv)
Kveld-Úlfsson
kvenna (g. pl.)
kverk (-) (f)
kvezk (kveð/a)
kvezk ljá mundu húsin
kviða (-) (f)
kvæði (kvæðj-) (n)
kvænd/r (pp kvæna < kván-i/j-) + D
kynjað/r (adj)
kynni (< kunnu, 3sg. subj. II)
kýr (kú-) (f)
kýr/kú/kyr/kú (n/a/g/d. sg.)
kýr/kýr/kúa/kúm (n/a/g/d. pl.)
kyrr (kyrr-) (adj)
halda kyrru fyrir
kyssa (kyss-i/j-)
Kænugarðr (garð-a-) (m)
kær/r (adj)
+ D er kært við + A
kømkømr
køm in
kømsk
køm undan
kœmi (subj II koma) + D undir
kôlluð (fem nom. pp. kalla)
lá
lagamaðr (mann-) (m)
lágr (lág-) (adj)
lægri/lægsti, lægstr

tudnak, értik, értenek
udvarias
udvarias, szelíd
mondtam, mondta
mondták
'jöttünk-'
asszonyvevés
'jöttünk-'
mondom
elõadni, szavalni, énekelni
elhatározni
mondja, hogy vki (csinál vmit)
üdvözölni
hív vkit magához
mond
este
este
'atyai név', Kveld-Úlf fia
asszonyoké
áll
mondja magáról
mondja, hogy kölcsönadja a házakat
vers, ballada
'költemény-, daltípus'
feleségként bír
leszármazott, családból való
tud, ért
tehén

nyugodt, csendes
könnyen venni
(meg)csókol
'helynév', (Kiev)
kedves
'jön'
jön
megjelenik
jön, elér
elmenekül
megelõz
hív
feküdtem, feküdt
ügyvéd
alacsony (?)
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lágt (adv)
lágum
Lambastaðir (pl) (m)
land (-) (n)
landkostr (kost-i-) (m)
Landnámabók (bók-) (f)
landnámsmaðr (mann-) (m)
lang/r (adj)
lang um (adv)
langeldr (eld-a-) (m)
lasta (last-a-)
lát fram
lát/a + adv
lát/a
láta illa
láta + inf + object
látask
látin/n (pp)
látizk (sup látask)
látt
Laugar (pl) (f)
launa (laun-a-) + D
lausafé (-) (n)
lausara
lausavísa (-) (f)
Laxdœlir (pl)
leggja (lag(g)-i/j-)
leggja eigu sína á
leggja leið sína
leggjask (lag(g)-i/j-)
legin/n (pp)
leiða (leið-i/j-)
leiða (leið-i/j-) í lôg
leið (leið-i-) (f)
á sômu leiði
leiðask (leið-i/j-)
Leifr (Leif-a-) (m)
leik
leik/a
leikit (sup)
leikr (leik-a-) (m)
leikum
leik/a sér
leita (leit-a-)
leita (leit-a-) at + D
leita (leit-a-) eptir
leita (leit-a-) + G

halkan, finoman
feküdtünk
'helynév', Lambi lakhelye
ország
földminõség
Honfoglaláskönyv
honfoglaló
hosszú
messze,
hosszú tûz
hibáztat, rosszat mond vkire
hozd elõ
viselkedik
hagyni,
türelmetlen
-tat/tet
elpusztulni, meghalni
hagy, halott
feküdtél
'helynév', Hõforrások
megjutalmazni vkit
ingóság(ok)
lazább
'verstípus'
laxárdaliak, (Lazacfolyóvölgy)
fektetni
jogot formál, birtokba vesz
veszi az útját
lefekszik
fekszik
vezetni; követni
törvénnyé tenni
út, ösvény
ugyanúgy
elvezetni,
'személynév'
játszom
játszani
játszik
játék
játszunk
játszani
keresni
keresni vmit
keresni, kutatni
keresni, kutatni vmit
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leita sér hælis
leita ráðs
leita (leit-a-) við
leitat (sup leita)
leitt (sup. < leiða)
leizk + D
lek/r (adj)
lék
lékum
lengi (adv)
lengi/lengr/lengst
lengja (lang-i/j-)
lengra (adv)
lengri
lengst (adv)
lét
léttúðig/r (adj)
létum
leyfa (leyf-i/j-)
þá mun sjálft leyfa sik
leyfi (leyfj-) (n)
leyna (leyn-i/j-) + D
leysingi (-) (m)
lið (-) (n)
líð/a
liðr (lið-u-) (m)
liðveizla (-) (f)
líf (-) (n)
lifa (lif-i-)
lifða (sub II)
-liga (adv suff)
ligg
liggj/a
-ligr (adj suff)
liggjum
líka (lík-a-) + D
+ D líkar + N
líklig/r (adj)
limað/r (adj)
lít/a
honum varð litit upp
lít/a á
lítask (lít-) á
+ D lizk á + A
hversu lízk þér á mey þessa
lítil/l (adj)
lítillát/r (adj)

menedéket keres magának
javaslatot tesz, javasol
megpróbálni
keres
vezet, követ
megjelent vkinek
lukas
játszottam
játszottunk
sokáig
meghosszabbítani
hosszabban, tovább
hosszabb
a legtovább
hagytam
könnyû szivû
hagytuk
dicsérni
akkor jól beszél önmagáért
engedély
elrejteni, eldugni vmit
felszabadított ember (freedman)
sereg
eltelni
kidudorodás, izület
(hadi)segítség
élet
élni
él
fekszem
feküdni
fekszünk
tetszik vkinek
vki szeret vmit
valószínûleg
végtagú, -kezû, -lábú, -csontú
nézni
éppen felnézett, úgy esett, higy felnézett
ránézni
véleménye lenni vmirõl
vkinek véleménye van , szeret vkit
Mit gondolsz errõl a lányról?
kicsi
szerény
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lítit (adj)
kicsi
litlu síðar(r) (adv)
kicsit késõbb
litt (adv)
kicsit, kissé
lítt/minnr/minst (adv)
leg/kevés/bé
litt þat (adv)
kicsit, kevéssé
sól var farin litt þat
a nap csak kissé emelkedett fel
lízk + D
tûnik vkinek
ljá (lé-i-) + D + A
kölcsönadni
ljóðr (ljóð-a-) (m)
hiba
ljúg/a
hazudni
loga
égni
ljós (-) (n)
fény
ljós/s (adj)
könnyû
Ljósavatn (-) (n)
'helynév', Könnyûvíz
ljóslitað/r (adj)
világos színû/bõrû
ljósta
ütni, lesújtani
ljót/r (adj)
csúnya
lof (-) (n)
engedély
lófi (-) (m)
tenyér
logandi (adj)
égõ
loka (-) (f)
retesz
lét loku fyrir hurðina
bereteszelte az ajtót
lokhvíla (-) (f)
bezárrható ajtófülke
lokkr (lokk-a-) (m)
lokni
loks (adv)
végül
lopt (-) (n)
padlás
lúk/a (v)
befejezõdik
lúkask aptr
becsukódni újra
lúk/a upp + D
felnyitni vmit
lypta (lypt-i/j-) + D
felemelni vmit
lýsa (lýs-i/i-)
bejelenteni, közölni
lægja (lag-i/j-)
csökkenni, alábbhagyni
lægri (adj)
alacsonyabb, mélyebb
læt
hagyok
lôg (pl) (n)
törvények
til fullra laga
a törvény teljes erejével
Lôgberg (-) (n)
'helynév', Törvényszikla
lôgréttuskipan (skipan-i-) (m)
törvényalkotás
lôgsaga (saga-) (f)
törvénytudóhivatal
lôgsôgumaðr (mann-) (m)
törvénytudó
lôngum (adv)
hosszú idõ(kö)n át, legnagyobbrészt, fõleg
má (prpr) (mega)
lehet
maðr (m)
ember, férfi
mann/mans/manni (a/g/d. sg.)
menn/menn/manna/mônnum (n/a/g/d. pl. )
magr (-) (adj)
sovány
mál (-) (n)
ügy, gond
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málig/r (adj)
máni (-) (m)
marga vega (adv)
marg/r (adj)
mark (-) (n)
ekki er enn mark at
Markafljót (fljót-) (n)
mart, margt (adv)
þeim varð margt talat
má
mál (-) (n)
man
mánaðr (mánað-) (m)
matask (mat-a-)
matr (mat-i-) (m)
matsveinn (svein-a-) (m)
mátt (sup)
mátta/knátta
mátti
máttu/knáttu
máttum/knáttum
með + D (prep)
meðal + G (prep)
meðalmaðr (mann-) (m)
meðan (conj)
með því at (conj)
mega/knega (pr-pr) + inf
megat (sup)
megi (< mega, 3sg. subj. I)
megin (adv)
ôðrum megin
ôllum megin
megu
megum
mein (-) (n)
láta hvárki at sér verða gagn né mein
meinfang (-) (n)
leita + D meinfanga
meir- (adj)
meir (adv)
at meir (adv)
Melkólfr (melkólf-a-) (m)
menn (m)
mér (pron)
merkja (mark-i/j-) (v)
mest
mest/r (adj)

beszédes
hold, 'becenév'
sokféleképpen
sok
jelentõség
semmi jelentõsége
'helynév', Erdei Folyó
sok
sok dologról beszéltek
képes vagyok/képes
ügy, üzlet, tranzakció
emlékszik
hónap
eszik
élelem
szakács
képes
képes voltam
képes volt
képesek voltak
képesek voltunk
-val
között
átlagember
miközben
mivel, mert
képesnek lenni
képes
képes
oldal
egyik/másik oldal(on)
minden oldalon
képesek
képesek vagyunk
kár
sem hasznosat sem károsat nem csinálni
baj
zavarba hozni vkit
nagyobb
több
annál inkább
'személynév'
férfiak/at
nekem
jelent, jelöl
leginkább
legnagyobb
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met/a
felbecsülni
mett/r (adj)
elégedett
mey (meyj-a-) (f)
leány
mið/r (adj)
középsõ
mik (pron)
engem
mikil/l (adj)
nagy, bõséges
mikilleit/r (adj)
széles vonású, szélesarcú
mikinn (adj) (mascA mikill)
mikinn (adv)
nagyon, gyorsan
mikit (adv)
nagyon
Mikligarðr (garð-a-) (m)
'helynév', Nagyerõd, (Istanbul)
miklu (adv)
sokat, messze
miklu betra
sokkal jobb
miklu meiri
sokkal nagyobb
mild/r (adj)
nagylelkû
mildr á fé
pénzszóró
milli + G (prep)
között
í milli + G
között
mín (pron)
enyém
minn- (adj)
kisebb
minna (adv)
kevésbé
minnst- (adj)
legkisebb
misgera við + A
bûnt követ el vki ellen
mislíka (lík-a-)
nem szeret
+ D mislíkar + N
vki nem szeret vkit
misseri (misserj-) (n)
félév
mjólk (-) (f)
tej
mjôðr (mjað-u-) (m)
sör
mjôðdrekka (-) (f)
doboz
móðir (f)
anya
móður (a/g/d. sg.)
mœðr/mœðr/mœðra/mœðrum (n/a/g/d. pl.)
móðurfaðir (m)
anyai nagyapa
mjôk (adv)
nagyon
mjôk/meir(r)/mest
mjôl (mjôlv-) (n)
liszt
morðingi (-) (m)
gyilkos
morginn (morgin-a-) (m)
reggel
í morgin
ma reggel
Mostrarskeggi (skeggi-) (m)
'becenév', mostri szakállú (Mostr: norvég sziget)
mót + D (prep)
felé
móti
í móti (prep)
cserében
mótmæli (mælj-) (n)
ellentmondás, tiltakozás
motr (motr-a-) (m)
nõi fejék
mun
fog/ok
mun, man
fogok (+ inf)
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muna (mun-a-)
mozdítani
muna (prpr)
emlékezni
munat (sup)
munu
munat (sup)
emlékszik
munda
munu, múlt idõ esz., 1. sz.
mundi (3sg. past indic < muna)
emlékezett
mundi (3sg. subj. II < munu)
'fog'
mundu (past inf) (munu)
'fog'
mundum (1pl. past < munu)
'fog'
mungát (-) (n)
sör
muni (3sg. subj. I. < munu)
'fog'
munnr (munn-a-) m
száj
mundu (pr-pr)
munu múlt idejû inf.
muni (< 3sg. subj. I. muna)
emlékszik
munnljót/r (adj)
csúnyaszájú
munnr (munn-a-) (m)
száj
munr (mun-i) (m)
különbség, (means)
fyrir engan mun
semmi esetre sem
munt
fogsz
munu, muna (prpr)
'jövõ idõ', fog
munu
'fognak' (jövõ)
munu
emlékeznek
munum
fogunk (+ inf)
myndi (munu) subj.
-hatna/-na
myni (3sg. subj.I, munu)
'fog'
mýrr (mýrj-a-) (f)
mocsár
mægð (mægð-i-) (f)
rokonság házasság által
mæla (mál-i/j-)
beszélni, mondani
mæla (mál-i/j-) eptir + A
perelni vki nevében
mæla til kaups
szóbeli egyeséget kötni vásárlásról
mælti
mondta
mær (= mey) (f)
leány
mætti (3sg. subj II. mega)
lehetne, lehetett volna
mœði (-) (f)
fáradtság
Mœrajarl (jarl-a-) (m)
Mœri jarlja
môrk (mark-) (f)
mezõ
môrk/ môrk(u)/merkr/môrk(u)(n/a/g/d. sg.)
merkr/merkr/marka/môrkum (n/a/g/d. pl.)
môrk (mark-) (f)
8 uncia
Naddoddr (odd-a-) (m)
'személynév'
nafn (-) (n)
név
nábjargir (pl) (f)
halottak szeme/szája/orra lezárása
ná (ná-i/j)
elérni, megszerezni
ná (ná-i/j) + inf
sikerülni, képes
nafn (-) (n)
név
nálæg/r (adj)
közeli
nam (nem/a)
elfoglalta/m, letelepedtem
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námum
nánd (nánd-i-) (f)
náttverðr (verð-i-) (m)
nauðleytamaðr (mann-) (m)
neðan (adv)
né (conj)
nef (nefj-) (n)
nefna (nafn-i/j-)
nefnask (nafn-i/j-)
nefnd/r (pp)
Nefjólfr (-ólf-a-) (m)
nem
nema (conj)
nem/a (v)
nem/a (v)
nemr (nem/a)
níðask (níð-i/j-) á + D
niðr (adv)
nítján (num)
nítjándi (num)
níu (num)
níundi (num)
njóta (njút-) + G
nóg/r (adj)
Nóregr (Nóreg-i-) (m)
norðan (adv)
norðlendingr (lending-a-) (m)
norðr (adv)
norðrland (-) (n)
norrœn/n (adj)
norsk/r (adj)
nótt (-) (f)
nú (adv)
numin/n (pp)
nunna (-) (f)
nýr (nýj-) (adj)
nær
nær + D (prep)
næst + D (prep)
næsta (adv)
nôkkur/r (pron)
nôkkut (n/a sg.) (pron)
nôkkut (adv)
nôs (nasi-) f
óð (vaða)
of (adv)
of (adv)

elfoglaltuk, letelepedtönk
szomszédság, közelség
vacsora
közeli rokon
alulról, felfelé
sem
orr
nevezni
(meg)nevezni magát
nevezve, nevezett
'személynév'
elfogalok, megfogok
kivéve
hozzáfogni, megtanulni
elfoglalni, letelepedni
elfoglal, letelepszik
aljasul viselkedni
le
tizenkilenc
tizenkilencedik
kilenc
kilencedik
élvezni vmit, élvezni az elõnyét
elegendõ
Norvégia
északról
Izland északi részének lakója
északon, észak felé
északi ország
északi
norvég
éjszaka
most
el/fog/lal, vesz, megragad
apáca
új
közelebb
közelében
közelében, mellette
nagyon
valami
valami/t
valamelyest, valamennyire
orrluk
bele-/átgázol
is, szintén
felül, fölötte
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óf
ofan (adv)
ofan eða upp (adv)
ofan fyrir + A (prep)
ofan með + D (prep)
ofin/n (pp)
ófum
ofan
ofra (ofr-a-) + D
þegar er sólu var ofrat
ofrlið (lið-) (n)
bera ofrliði + A
okkar (pron)
okkr (pron)
Óláfr (Óláf-a-) (m)
ok (adv)
ók
ókum
olla
ollir
olli
olli + D
opin/n (adj)
opt (adv)
opt/optar/optast
optliga (adv)
orð (-) (n)
orðinn (pp < verða)
orðsnjall/r (adj)
orðspak/r (adj)
orkja (ork-i/j-)
Orkneyjar (pl.) (eyj-a-) (f)
orlof (-) (n)
Ormstunga (-) (f)
orrusta (-) (f)
orta
orti
ortum
Ósk (Ósk-a-) (f)
Óspakr (Óspak-a-) (m)
oss (pron)
ostopi (-) (m)
ostr (ost-a-) (m)
Ósvífr (Ósvífr-a-) (m)
óttafull/r (adj)
óx- (vaxa)
ôl (ôlv-) n

szõttem, szõtt
felülrõl, le
fel-le
down over
lent ... mentén
szõ
szõttünk
lefelé, felülrõl
felemelni
mihelyst a nap felkelt
túlerõ
felülmúl vkit
mi kettõnké
minket kettõnket, nekümk kettõnknek
'személynév'
és, is
vezette/m, hajtotta/m
vezettük, hajtottuk
okoztam
okoztad
okozta
oka volt vminek
nyitott
gyakran
gyakran
szó
válik, lesz
ékesszóló
bölcsbeszédû
költeni, szerezni
Orkney szigetek
engedély
'becenév', Kígyónyelvû
csata
költöttem, szereztem
költött, szerzett
költöttünk, szereztünk
'személynév'
'személynév'
minket, nekünk
erõszakosság
sajt
'személynév
rémült
'nõ/vekszik'
világossör
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pallr (pall-a-) (m)
páskar (pl) (m)
piltr (pilt-a-) (m)
pústr (pústr-a-) (m)
ráð (-) (n)
ráð (-) (n)
ráð/a
ráð/a draum
ráðagerð (gerð-i-) (f)
ráðakostr (kost-i-) (m)
ráðin/n (pp)
Ragabróðir (bróðir-) (m)
rak
rákum
Rangá (á-a-) (f)
Rangárvellir (pl.) (vall-u-) (m)
rauð/r (adj)
rauðhærð/r (adj)
rauðskeggjað/r (skeggjað-) (adj)
raun (-) (f)
at lítil raun myndi (vera) bezt um þat
raust (raust-i-) (f)
refsing (refsing-a-) (f)
reiða (v)
reiðask (reið-i/j-)
réð
réð draum
réða
réða um + A
reiða (reið-i/j-)
reiða (reið-i/j-)
reiðubúin/n (adj)
reidd/r (pp)
rétta (rétt-i/j-) við
reið/r (adj)
reisa (reis-i/j-)
reisir (reisa)
reizla (-) (f)
rek
rek/a (v) V.
rekin/n (pp)
rekkja (rekk-i/j-)
rekkja (-) (f)
renna (rann-i/j-)
renna (rann-i/j-) fótskriðu
rennir þegar af fram fótskriðu

dobogó a csarnok végén
húsvét
fiú, kölyök
pofon
megfontolás, tanács
állapot
tanácsolni, tanácsot adni
álmot fejteni
terv
életben elfoglalt hely, társadalmi státusz
biztos, határozott
'becenév', Ragi fivére
hajtott, vezetett
hajtottunk, vezettünk
'helynév', Görbefolyó
'helynév', Görbefolyóvölgy
piros, vörös
vöröshajú
vörösszakállú
próba
hogy egy kis próba lenne a legjobb azzal
kapcsolatban
hang
büntetés
felemelni
megdühödik; meglóbál
tanácsolt/am
álmot fejtett
megfontolták
döntést hoztak vmivel kapcsolatban
fizetni, megmérni mérlegen
lóháton vinni
kész, felkészült
(fel)emel
felépülni (,)
dühös
megalapítani, felemelni
felemel, megalapít
mérleg
vezetek, hajtok
hajtani, vezetni
kiverve, kirakva, kihányva, partra sodort
lefeküdni
ágy
megcsúszni
jégen csúszni
azonnal elkezd csúszni
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reru
rétt (adv)
réttnefjað/r (adj)
rétt/r (adj)
rétta (rétt-i/j-)
reyðr (reyðj-a-) (f)
reykr (reyk-i-) (m)
Reykir (pl) (m)
Reykjanes (nesj-) (n)
Reykjavík (vík-) (f)
reyna (raun-i/j-)
ríð/a
ríð/a + D
ríði (subj I. ríða)
at hann ríði
riðin/n
ríðu + D
ríki (ríkj-) (n)
rík/r (adj)
riss (rís/a)
ríst/a
rit (-) (n)
rita (rit-a-)
rjúf/a
rjúk/a
róa
roði (-) (m)
róin (pp)
róma (róm-a-) + A
róum
rúm (-) (n)
rún (rún-a-) (f)
Runólfr (-ólf-a-) (m)
-ræðr (suff)
áttræðr (num)
tólfræðr (num)
rœ
rœða (rœð-i/j-)
rœðir (sub II. rœða)
røra/rera
rørum
Rôgnvald (vald-u-) (m)
rôskr (rôskv-) (adj)
sá (masc. n sg. pron)
sá
sá + D
sá (masc. pron)

eveztek
helyesen
egyenes orrú
helyes, megfelelõ
kinyújtani
bálnaféle
füst, gõz
'helynév', Forróforrások
'helynév', Füstös Fok
'Füstök Öble'
(meg) (ki)próbálni
lovagolni
bekenni, vmivel
lovagol
jóllehet lovagol
lovagol
lovagoltak vmin
birodalom
gazdag, hatalmas
felkel, felemelkedik
vésni
írás
írni
megszeg, megtör
sietni
evezni
pír, pirosság
evez
tapsolni, beleegyezést kiáltani
evezünk
tér, szoba; ülés, hely; ágy
rúna
'személynév'
nyolcvanas
12 tízes = 120
evezek
megbeszélni
megbeszél
eveztem
eveztünk
'személynév'
bátor
az
látta/m
vetni
az
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saga (-) (f)
sáin (pp)
saksókn (sókn-i-) (f)
Salbjôrg (bjarg-a) (f)
salr (sal-i-) (m)
sám
sám
saman (adv)
sam/r
sanna (sann-a-)
sann/r (adj)
hafa fyrir satt
hafa sannara
sár (-) (n)
sat
satt (adv)
sátt/r (adj)
verð sáttr á + A
sáu
Saurbœr (bœj-i-) (m)
saurr (saur-a-) (m)
sax (-) (n)
sé (subj I. vera)
sé (subj I. vera) eptir
sé
sé (imp sjá)
segir
svá sem áðr segir
segja (sag-i/j-)
segja (sag-i/j-) til
segði (subj II segja)
seinliga (adv)
sein/n (adj)
seinn (sein-) (adj)
seinni/seinsti, seinstr
seinst (adv)
seint (adv)
sekð (sekð-i-)
sekr (sekj-) (adj)
Selalón (lón-) (n)
selja
selr (sel-a-) (m)
sem (conj) (rel pron)
sem (conj)
sém (subj. vera)
sem ákafast (adv)
senda (send-i/j-)

szága
vet
bírósági eljárás
'személynév'
terem, csarnok
láttunk
vetünk
együtt
ugyanaz
megerõsíteni
igaz
meg van gyõzõdve
igaza van
seb
(le) ült
igazából
meg/kiegyezett
egyezségre jut vmiben
(meg)látták
'helynév', Disznófarm
piszok, mocsok
rövid, egyélû kard
lenne,
hátramarad
látok
láss!
mondja
ahogyan az elõbb mondta
mondani
elmesélni, elmondani
mondta, mondaná
lassan, vonakodva
lassú, késik
késõi
utolsóként
késõn, késve
kitagadás, jogfosztás
számûzetésre itéltetett
'helynév', Fókaöböl
elad
fóka
mint, ami/t
mintha
legyünk, leszünk
amilyen gyorsan csak lehet
küldeni
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sendifôr (far-a-) (f)
sé (< vera, subj. 3 sg/pl)
séð (< vera, subj. 2 pl)
sér (refl pron) (3. sg, D)
sénn (pp)
sér (refl.pron)
sér (< vera, subj. 2 pers)
set (-) (n)
sét (sup sjá)
gat sét
setja
setjask
setti
sétti (num)
sex (num)
sextán (num)
sextándi (num)
síð (adv)
siðan (adv)
siðar(r) (adv)
stundu siðar
siðr (sið-u-) (m)
forn siðr
síðr (adv)
um síðr (adv)
siðvenja (venja-) (f)
sigla (sigl-i/j-) + D
siglði
signa (sign-i/j-)
Sigurðr (Sigurð-i-) (m)
sik (refl. pron. A)
silfr (-) (n)
silki (silkj-) (n)
sín (refl. pron)
sinn (-) (n)
einhverju sinni
eitthvert sinn
sitj/a
sitj/a fyrir
sitj/a til + G
sjá (< vera, subj, 1 sg)
sjá
sjá (impers)
ef nôkkut mátti á sjá
sjá at + A
sjá til + G
sjá um + A

küldetés
legyen/ek
legyetek
magának/-tól/-hoz
lát
magának, magától
legyél, leszel
dobogó a fal mentén
lát
láthatta
lehelyezni
leülni
elhelyeztem, elhelyezett, letett/em
hatodik
hat
tizenhat
tizenhatodik
késõn
aztán, utána
késõbb
vmivel késõbb
szokás, vallási hagyomány
pogányság
kevésbé
végül
szokás
hajózni vmivel
hajózott
Thor kalapácsával megáldani
'személynév'
magát, magukat
ezüst
selyem
magáé
alkalom
egyszer
egyszer
elhelyezkedni, lenni, leülni
jelen lenni
vár vmire
legyek, leszek
látni
látva lenni
ha valami látható
ránézni
ellátni vmeddig
gondoskodik
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sjálf/r
sjám
sjau (num)
sjaundi (num)
it sjaunda hvert
sjaut(j)án (num)
sjaut(j)ándi (num)
sjóða (sjúð-)
sjóðr (sjóð-a-) (m)
sjónleysi (leysj-) (n)
skaði (-) (m)
fá mikinn skaða á mônnum
Skagafjôrðr (fjarð-a-) (m)
skal
skáld (-) (n)
skáldskapr (skap-i-) (m)
skáli (-) (m)
Skalla-Grímr (Grím-a-) (m)
skamm/r (adj)
skemmri/skemmsti, skemmstr
skammleit/r (adj)
skammt (adv)
skaplyndi (lyndi-) (n)
skapt (-) (n)
skapþung/r
+D er skapþungt
skarð (-) (n)
Skarpheðinn (heðin-a-) (m)
skarpleit/r (adj)
skarp/r (adj)
skartsmaðr (mann-) (m)
skáru
skauzk (< skjótask)
skeið (-) (n)
skeið (-) (n)
annat skeið
skella (skall-i/j-)
skemmra (adv)
skemmta (skemm-i/j-)
sker/a
sker (skerj-) (n)
skikkja (-) (f)
skilðusk
skilja (skil-i/j-)
skilr með + D
skilja (skil-i/j-)
skiljask

(saját) maga
látunk
hét
hetedik
minden hetedik
tizenhét
tizenhetedik
fõzni
pénztárca, pénzeszsák
vakság
kár, veszteség
nagy emberveszteséget szenvedni
'helynév'
'fogok', nekem kell/'fog', neki kell
költõ
költészet
terem, csarnok
'személynév', Kopasz Grímr
rövid
rövid arcú
rövid távon, röviden
lelkialkat
rúd
levert, szomorú
vki szomorú/levert
véset
'személynév'
durva vonású
éles
szépfiú
felvágták
hirtelen felugrott/am
irány, helynév, kerület
idõtartam
néha
becsapni, bevágni
rövidebben
szórakoztatni
felvágni
sziklás sziget
kabát
elváltak
el-/szétválasztani
vkinek elválás van
megérteni
elválni
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skip (-) (n)
skipta (skipt-i/j-) + D
skipti (n) (pl.)
skipti (skiptj-) (n)
skiptir (skipt-i/j-)
svá mánuðum skiptir
skjálfa
skjól (-) (n)
skjóta (skjút-) + D
skjóta (skjút-) máli
skjótask
skjótorð/r (adj)
skjótráð/r (adj)
skjótr (adj)
skjótara (adj/adv)
skjótast (adj/adv)
skjótt (adv)
skjôldr (skjald-u-) (m)
skógr (skóg-a-) (m)
skolbrún/n (adj)
skór (skó-a-) (m)
skora (skor-a-)
skorta (skort-i/j-)
+ A skortir + A
skotit (sup)
Skotland (-) (n)
skotmál (-) (n)
skrautlig/r (adj)
skreið (skreið-i-) (f)
Skrælingi (-) (m)
skuggi (-) (m)
skuldarstaðr (stað-i-) (m)
játa skuldarstôðum
skuli (3sg. subj. I. < skulu)
skulu (prpr)
skulu
skulum
skurðr (skurð-i-) (m)
skúta (-) (f)
skylda (1sg. past < skulu)
skyli (3sg. subj. I. < skulu)
skyldi (3sg. past indic. < skulu)
skyldi (3sg. subj. II < skulu)
skyldim (1pl.subj. II. skulu)
skyldum
skyldu
skôllott/r (adj)

hajó
felosztani vmit
viselt dolgok
osztozkodás
változik
hónapokon keresztül
megremegni
védelem, búvóhely
lõni vmivel
transfer a matter
ugrani
gyorsbeszédû
gyorsan döntõ
gyors
gyorsabb/an
leggyorsabb/an
gyorsan
pajzs
erdõ
sötétbarna
cipõ
regaszkodni
hiányzik
vki hiányt szenved vmiben
továbbít, átad
Skócia
lõtávol
csodálatos
szárított hal
vadember, (amerikai indián)
árnyék
adósság helye
elismerni az adósság megfizetését
'fog', kell
'jövõ idõ', kell
'fognak', nekik kell
'fogunk'
nyúzás
kis hajó
'fogok', kellett nekem
'fog', kell
'fog', kellett neki
'fog', kellett neki
kéne, kellene nekünk
skulu múlt idõ tsz., 1. sz
skulu múlt idejû inf.
kopasz
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skômm (skamm-i-) (f)
skôr (skar-a-) (f)
skôrungr (skôrung-a-) (m)
slá
sláim (subj I. slá)
slám
sleði (-) (m)
sleginn (pp)
slíðr (pl) (n)
slæ
slík/r (adj)
engi mun (vera) slíkr
sló
slógum
smá/r (adj)
smæri/smæsti, smæstr
smíð (smíð-i-) (f)
smjôr (smjôrv-) (n)
snarask (snar-a-) við
snareyg/r (adj)
snemma (adv)
sneri (< snúa)
snimma (adv)
snúa
snúask
snúin (pp)
snúm
sný
snær (snæv-a-) (m)
sof/a (v)
sofna (sofn-a-)
sokkinn (pp. (< søkkva)
sól (sól-i-) (f)
gangr sólar
sólargangr (gang-a-) (m)
snøra
snørum
sof/a (*svef-)
sofin/n (pp)
sofum
sómi (-) (m)
sonaeign (eign-i-) (f)
sonarlát (-) (n)
sonr (m)
sonr/son/sonar/syni (n/a/g/d. sg.)
synir/sonu/sona/sonum (n/a/g/d. pl.)
sór

szégyen
szél, szegély
vállalkozó szellemû személy
ütni, lemészárolni
üt, sújt
ütünk, mészárolunk
szánkó
üt, mészárol, vág, nyes
kardhüvely
ütök, mészárolok
olyan
semmi ilyen nem lesz
ütötte/m, mészárolta/m
ütöttünk, mészároltunk
kicsi
szakma, szakmunka
vaj
gyorsan megfordul
éles szemû
korán
megfordult
korán
fordulni
fordulni
fordul
fordulunk
fordulok
hó
aludni
elaludni
elsüllyed
nap
nap járása
napjárás
fordultam
fordultunk
aludni
alszik
alszunk
tisztelet
fiúnemzés
fiú elvesztése
fiú

káromkodtam, esküdtem
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sórum
sótta (sœkja)
sótti
sóttum
spá (spá-i/j-) (v)
spak/r (adj)
spông (spang-) (f)
spor (-) (n)
spjót (-) (n)
spotta (spott-a-)
sprett/a
spretta (spratt-i/j-) frá + D
spring/a
spurða
spurt (sup spyrja)
spyja (-)
spyr
spyrja (spur-i/j-)
spyrja (spur-i/j-)
spyrja (spur-i/j-) + D
spyrja (spur-i/j-) at + D
spyrjask
spyrjum
stað
i alla staði
staðfesta (-) (n)
stadd/r (pp)
stafr (staf-i-) m
stal
stálum
stampr (stamp-a-) (m)
stand/a
stand-/stóð-/stóð-/staðstarf (-) (n)
starfa (starf-a-)
sté
stefna (stafn-i/j-)
stefnða
stefni
stefnum
steinn (stein-a-) (m)
stel
stel/a (v) IV. + D
stendr
sterk/r (adj)
sterkast/r (adj)
stíga (stíg-a-)

káromkodtunk, esküdtünk
kerestem, érte mentem, elhoztam
kereste, érte ment, elhozta
kerestük, érte mentünk, elhoztuk
profétálni
bölcs
uszó jégtábla
nyom
lándzsa
gúnyolódni
ugrani, szökkenni
kioldani, felnyitni vmit
széthasítani, szétrobbanni
kérdeztem
kérdez
hányni
kérdezek
kérdezni
megtudni
kérdezni vmit, kérdezõsködni
érdeklõdni vmi felõl
be reported
kérdezünk
minden tekinteteben
állandó lakhely
áll, van
'post', tartóoszlop (?)
loptam, lopott
loptunk
kád
állni
munka
dolgozni
léptem, lépett
(meg)célozni, felé menni
(meg)céloztam, felé mentem
(meg)célzom, felé megyek
(meg)célozzuk, felé megyünk
kõ
lopok
lopni
áll
erõs
legerõsebb
lépni
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stíga undir borð
stikla (stikl-a-)
stillt/r (adj)
sting/a
sting/a + D
stjúpfaðir (m)
stóð (< standa)
stolin/n (pp)
stór/r (adj)
stœri/stœrsti, stœrstr
stóráð/r (adj)
stórlyn/r (adj)
stórtíðindi (pl) (n)
stórum (adv)
stórvirki (virkj-) (n)
Straumfjôrðr (fjarð-u-) (m)
stræti (strætj-) (n)
ganga úti um stræti
stufa (-) (f)
stúfr (stúf-a-) (m)
stund (f)
stundum (adv)
stýra (stýr-i/j-) + D
støkkva
stœrst (adj)
stông (cf. hand-)
strônd (strand-/strand-i-) (f)
styrk/r (adj)
stôkkva í sundr
sú (fem. pron)
suðr (-) (n)
suðr (adv)
Suðreyjar (pl) (eyj-a-) (f)
suðu
Suðrnes (pl.) (nesj-) (n)
sukk (-) (n)
hafa + A í sukki
sukku (< søkkva)
sumar (-) (n)
á sumar fram (adv)
sumardagr (dag-a-) (m)
sum/r (adj)
sumur (pl.) (n)
sundr
í sundr (adv)
sunginn (pp. < syngva)
sungu (< syngva)

asztalhoz ülni
lépni
kiegyensúlyozott
szúrni, lökni
döfni, szúrni vmit
mostohaapa
állt/am
lop
nagy
törekvõ
fennhéjázó, arrogáns
nagy események
nagyon
nagy tett, eredmény
'helynév' Áramlásöböl
utca
sétálgatni az utcákon
nappali szoba
csonk
idõszak
néha
kormányoz
szökellni, ugrani
legnagyobb
pózna
part
erõs
kettébe törni
az
dél
délen
Hebridák
megfõzték
'helynév', Déli Fok
nagyvonalúság
(el)pazarolni, (el)költeni
elsüllyedtek
nyár
nyárba
nyári nap
valamiféle, néhány
nyarak/at
szét,
énekel
énekelték
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sunnan (adv)
sunnan + G (prep)
surtur (surt-a-) (m)
svá (adv)
svá (conj)
svá búit (adv)
svá sem (conj)
svaf
svar (-) (n)
svar/a
svarri (-) (m)
Svartahaf (-) (n)
svarteyg/r (adj)
svart/r (adj)
svefn (svefn-a-) (m)
sveinn (svein-a-) (m)
sveipa (sveip-a-)
sveipa (sveip-a-) til + D
sveipr (sveip-a-) (m)
sveitungr (sveitung-a-) (m)
svelgja (svelgj-)
svell (-) (n)
svelta (svalt-i/j-)
svelta sik til + G
sver
sverð (-) (n)
sverja
sverjum
Svínadalr (dal-i-) (m)
svínsminni (minnj-) (n)
svívirðing (virðing-a-) (f)
Svíþjóð (þjóp-i-) (f)
svá búit
svæ
syfja (syfj-a-)
+ A syfjar
sýn (sýn-i-) (f)
fríðr sýnum
sýna (sýn-i/j-)
+ N sýnisk + D
ef okkr sýnisk
sýnask (sýn-i/j-) + D
synd/r (adj)
syng (< singv-)
syngva (< singv-)
syngva (< singv-)
sýr ( sú-) (f)

délrõl
délre -tõl
'becenév'
így, tehát
mint
ilyen állapotban
éppúgy
aludt/am
válasz
válaszolni
büszke, rátarti asszony
Fekete tenger
fekete szemû
fekete
álom
fiú, fiatal férfi
(be)csomagolni;
körbe seperni vmivel (olyan mozdulatot tenni)
frufru
kerülettárs
nyelni
jégtábla
éheztetni
éheztetni vmi célból
káromkodom, esküszöm
kard
káromkodni, esküdni
káromkodunk, esküszünk
'helynév', Disznóvölgy
rövid emlékezet
sértés
Svédország
ilyen helyzet/ben
vetek
elálmosodni
vki elálmosodik
kinézet, megjelenés
csinos küllemû
mutatni
vmi tûnik vkinek
ha az megfelelõnek tûnik nekünk
tûnni/megjelenni vkinek
úszni tudó
éneklek
énekelni
énekelnek
koca
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sú/sýr/sú (a/g/d. sg.)
sýr/sýr/súa/súm (n/a/g/d. pl.)
sýsligast (adv)
systir (f)
systur (a/g/d. sg.)
systr (n/a. pl.)
systra (g. pl.)
systrum (d. pl.)
søf
søkk (< søkkva)
søkkva (søkkv-i/j-) + D
søkkva (< søkkva)
søra
sørum
Sælingsdalr (dal-i-) (m)
Sælingsdaltunga (tunga-) (f)
sæll
kom heill ok sæll
sær (sæv-i-) (m)
með sæ
sæta (sát-i/j-)
sætt (sætt-i-)
Sæunn (unnj-a-) (f)
sœki
sœkja at + D
sœkja
sœkjum
sœkja + A heim
sœkja + til boðs
sœkja mál
sœmð/r (pp)
sôðla (sôðl-a-)
sôðull (sôðul-a-) (m)
sôgn (sagn-i-) (f)
sôkk ((< søkkva))
sôl (sôlv-) (pl) (n)
Sôlmundr (mund-u-) (m)
sông (< syngva)
tá (-) (f)
tak
tak/a á + D
taka í + A
tak/a kost af
þann (kost) munum vér af taka
tak/a mikit af
tak/a ofan á + A
tak/a til + G

leghevesebben, leggyorsabban
nõtestvér

alszom
elsüllyedek
elsüllyeszteni
elsüllyesztnek
vetettem
vetettünk
'helynév', Þórir Sælingr után
'helynév' Földnyelv Sælingsdalrban
szerencsés
'üdvözlés'
tenger
a tengerpart mentén
elszenvedni vmit
kibékítés, megegyezés
személynév'
keresem, érte megyek, elhozom
megtámadni vkit
keresni, elhozni; részt venni
keressük, érte megyünk
megtámadni vkit az otthonában
meglátogatni vkit
peres ügyet vinni
megtisztel
felnyergelni
nyereg
mese
elsüllyedt/em
szárított hínár
'személynév'
énekelt/em
lábujj
fogd, vidd
megérinteni, megfogni vkit
megragadni vmit
választani
azt fogjuk választani
sokra tartani
lenyúlni vmiért
belekezdeni vmibe, hozzáfogni, folyamodni
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hvat skulum vit til ráðs taka?
tak/a til ráða
tak/a undir + A
tak/a við + D
tak/ask til
takið
tal (-) (n)
tal (-) (n)
talask (tal-a-) við
talat (sup tala)
talit (sup. telja)
tanngarðr (garð-a-) (m)
tegr (num)
tek
tekinn (pp)
tekit (sup taka)
teknir (masc pl. tekinn)
telgja (talg-i/j-)
telja (tal-i/j-)
telja upp
telr (telja)
tíðindi (pl.) (n)
þat var tíðinda
tigin/n (adj)
tigr (tig-u-) (m)
vikur tvær ins sétta tigar
tilbeini (-) (m)
til móts við (prep)
tilkall (-) (n)
tiltekð (tekð-i-) (f)
til þess er (conj)
tilkváma (-) (f)
tíræðr (num)
tíu (num)
tíundi (num)
tjald (-)
tjalda (tjald-a-)
tók
tókum
tólf (num)
tólfti (num)
trað
tráðum
traust/r (adj)
trazt
troð/a (v) V.
troðin/n (pp)

milyen tervhez folyamodjunk?
elfogadni egy tervet
megfogni vmit alul
kapni, elfogadni vmit
(meg)történik, létre jön
fogjátok, veszitek
számlálás, szám
beszéd, beszélgetés
egymáshoz beszélni
beszél
számba vesz, megszámol
fogsor
tíz, tizes csoport
fogok, veszek
fog, vesz
fog, vesz
fog, vesz
vág, hasít
tekinteni, tekintetbe venni
felsorolni
tekint, tekintetbe vesz
hírek
úgy történt, megtörtént
nemes, elõkelõ származású
tíz, tizes csoport
a hatodik tíz két hete (52)
segítség
... ellen
követelés
terv
amig (nem)
meg/érkezés
százas, (of ten tens)
tíz
tizedik
(fali)szõnyeg, függöny
faliszõnyeget akasztani
fogta/m, vette/m
fogtuk, vettük
tizenkettõ
tizenkettedik
léptem
léptünk
megbízható
léptél
lépni
lép
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troðum
trúa (trú-i-) + D
trúa (trú-i-) + D til + G
trøð
tugr (num)
-tugr (suff)
tvítugr maðr
tún (-) (n)
Tunga (-) (f)
tungl (-) (n)
tunglskin (-) (n)
tuttugu (num)
tuttugandi (num)
tvau hundruð (num)
tveir (num) (masc)
tvá/tveggja/tveimr, tveim (a/g/d. sg)
tvær (num) (fem)
tvær/tveggja/tveimr, tveim (a/g/d. sg)
tvau (num) (n)
tvau/tveggja/tveimr, tveim (a/g/d. sg)
tvinnr/tvennr (num)
tyggja (tug(g)-i/j-)
tøgr (tøg-u-) (m) (num)
-tøgr (suff)
tvítøgr maðr
tôkum
tônn (tann-) (f)
úbyggð (byggð-i-) (f)
úbyggð/r (adj)
údæl/l (adj)
úfagr (-) (adj)
úfriðr (frið-u-) (m)
úfúin/n (adj)
úfoer/r (adj)
úgipta (-) (f)
úgôrla (adv)
úkunnari (adj)
Úlfarsfell (-) (n)
úlfgrá/r (adj)
Úlfheðinn (heðin-a-) (m)
úlifað/r (adj)
úlik/r + D (adj)
ullu (v)
ulluð (v)
ullum (v)
úlyfjan (-) (n)
um (adv)

lépünk
hinni vmit
megbízik vkiben vmivel kapcsolatban
lépek
tíz, tízes csoport
... számú tízesek
huszonéves férfi
mezõ
'helynév', Nyelv
hold
holdfény
húsz
huszadik
kétszáz negyven
kettõ
kettõ
kettõ
dupla, kétszeres, két különbözõ dologból álló
rágni
tíz, tizes csoport
... számú tízesek
huszonéves férfi
fogjuk, vesszük
fog
lakatlan
lakatlan
fegyelmezetlen, veszekedõs
csúnya
békétlenség, háború
nem rothadó, nem rothadt
tehetetlen, járhatatlan
balszerencse
nem világosan
kevésbé ismert
'helynév', Ulfar hegye'
farkas szürke
'személynév'
nem megélt
nem olyan
okoztak
okoztatok
okoztunk
méreg
körülbelül
49

um + A (prep)
um + A (prep)
úmaklig/r (adj)
úmáli (adj)
um daginn (adv)
umfram + A (prep)
um síðr (adv)
um útan (adv)
unðrask (unðr-a-)
undan
undarlig/r (adj)
undir + A
ung/r (adj)
unna/kunna (prpr) + D
unnask (prpr)
unnat (sup)
unni (< unna, prpr) + D
unni (3sg. subj. I. < unna)
unnit (sup vinna)
unnt (sup)
unnu
unnu
unnum
upp (adv)
uppi (adv)
uppi við + A (prep)
upprétt/r (adj)
uppvôxtr (vaxt-u-) (m)
úr +D (prep)
urðu (verð/a)
úrig/r (adj)
úsanna (san-a-)
úsleitiliga (adv)
drekka úsleitiliga
út (adv)
útanlendis (adv)
útferð (ferð-i-) (f)
útganga (-) (f)
úti (adv)
útibúr (-) (n)
útkváma (-) (f)
úvélt (adv)
úvinafagnaðr (fagnað-i-) (m)
úvit (-) (n)
fá úvit
úvæn/n (adj)
úvinr (úvin-i-) (m)

ról
át, keresztül (idõ)
érdemtelen
néma
napközben
fölött
végül
around the outside
csodálkozni vmin
el
különös, idegen
alatt
fiatal
szeretni vkit
szeretni egymást
szeret
szeretett vkit
szeret
megvalósít, befejez
szeret
megcsinálták, befejezték
szeretnek
szeretünk
fel
fel, fent
up by
egyenes, becsületes
felnövés
ki ... BÓL
váltak, lettek
rosszindulatú
megcáfol, visszautasít
habozás nélkül
fenékig kiinni
kint, nyugat felé
külföldön
kiutazás (Izlandra)
kijárat, kimenés
kint
raktár
kijövetel, érkezés
without guile
ellenség öröme
eszméletlenség, tudattalanság
eszméletet veszteni
nem valószínû, váratlan, nem ígéretes
ellenség
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úþokki (þokki-) (m)
ôllum þótti úþokki
úþýð/r (adj)
uxi (-) (m)
vá
vág (vág-i-) (f)
vaka (vak-i-)
vakna (vakn-a-) (v)
vakna (vakn-a-) við + A
vald (-) (n)
vald/a
valda
valdið (v)
Valland (land-) (n)
ván (ván-i-) (f)
rekin ván
vandliga (adv)
vánd/r (adj)
vangeymsla (-) (f)
vann
van/r (adj)
vápn (-) (n)
vápnfimi (-) (f)
var (< ver/a)
vara (-) (f)
vara (var-i-)
+ A varir + G um + A
varð (verð/a)
varða (varð-i/j-)
vár (pron)
vár (-) (n)
vára (vár-a-)
varask (var-a-)
varask at ganga
varða (varð-a-)
hvat mun varða?
vargr (varg-a-) (m)
var/r (adj)
vera varr um sik
varða (varð-a-) + A
varða + A engu
+ D verðr illt af + D
varðveita (veit-i/j-)
vart
váruð
váru

undor, irtózás
mindenki irtózott
barátságtalan
ökör
lemészárolta/m
mérleg
ébren lenni
felébredni
felébredni vmire
erõ, hatalom
okozni, uralkodni
okoznak
okoztok
Franciaország
remény, elvárás
múltbeli remény
gondosan
rossz, gonosz
hanyagság
dolgozott
szokásos
fegyver
fegyvertehetség
volt/am
áru
óvakodni
vki óvakodik vmitõl,
vki vár vmit vmivel kapcsolatban
vált, volt, lett
õrizni
mienké
tavasz
(ki)tavaszodik
óvakodni
óvakodni menni
számítani, érinteni
mit számít?
farkas
óvatos
óvatos
számítani vkinek
nem számít
vki beteg lesz vmitõl
megtartani, megõrizni
voltál
voltatok
voltak
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várum
vas (= var)
vássam/r (adj)
vatn (-) (n)
Vatnshorn (horn-) (n)
vax/a (v) VI.
veðfé (-) (n)
veðja (veð-i/j-)
veðr (-) (n)
veðrátta (-) (f)
vef
vef/a (v) V.
vefja (vaf-i/j-) + D
vefum
veg
veg/a
veg/a
vegit (veg/a) (sup)
veggr (vegg-i-) (m)
vegr (veg-a-, veg-u-) (m)
marga vega
veiðimaðr (mann-) (m)
veiðr (veiðj-a-) (f)
veig (veig-a-) (f)
veit
veita (veit-i/j-)
veita tilkall til
veita (veit-i/j-) til + G
veita til þeira sætta, er
veittar (fem. pl. veita)
veizla (-) (f)
vekja (vak-i/j-)
vekr
vel (adv)
ef (þat) er vel (hugat)
véla (vél-i/j-)
nu erum við vélt
veld (v)
veldr (v)
vel farin/n (adj)
velja (val-i/j-) + A til + G
vér (pron)
ver/a (v) IV.
vera fyrir + D
ver/a á + D
vera uppi
(þat) mun (vera) uppi

voltunk
volt
vizes és munkás
víz, tó
'helynév', Tósarok
növeszteni,
fogadási nyeremény
(fel)ébreszt
idõjárás, szél
idõjárás (állapota)
szövök
szõ
becsomagolni vmit
szövünk
lemészárolom, lemészárolja
megmérni
lemészárolni
lemészárol
fal
út
sokféle módon
halász, vadász
halászat, vadászat
ital, fõzet
tudom/tudja
segít
igényt nyújt be vmi iránt
megadni vmit
megadni a megegyezést, ami/t
ad, teljesít
lakoma
felébreszt
felhoz, felébreszt
jól
ha jó szándékkal van
becsapni, félrevezetni
most becsaptak minket
okozok
okozol
kedvelt
választani vkit vmiért
mi (pl.)
lenni
vkinek a vezetõje lenni
jelen lenni, benne lenni
ismerve lenni,
erre emlékezni fognak
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verð (-) (n)
verð/a (v)
en hitt verðr enn ekki sagt
verð/a + D
verð/a at + inf
verð/a við
verð/a við
+ D verðr við + A
verðr
verð/r (adj) + G
þykkja mikils vert um + A
verit (sup)
verja (var-i/j-)
verk (-) (n)
verkask
verknaðr (verknað-i-) (m)
verp/a + D
verr (adv)
verri (adj)
+ D er verra
verst/r (adj)
vesa (= vera)
vestan + G (prep)
vestan Svínadal (adv)
vestr
vestr Sælingsdal (adv)
vestrætt (ætt-i-) (f)
vetr (vetr-) (m)
vetr/vetrar/vetri (a/g/d. sg.)
vetr/vetr/vetra/vetrum (n/a/g/d. pl.)
við (adv)
við + A
viða (adv)
víðara (adv)
þó at víðara væri
viðfôrul/l (adj)
viðr (við-u-)
víð/r (adj)
víg/r (adj)
vika (-) (f)
Víkmaðr (mann-) (m)
vikustef (-) (n)
vil
vil/vill + inf
vilda
vildi
vildi (3sg. subj. II. vilja)

érték, ár
válik, lesz
de a másikat még nem lehet elmondani
megtörténni vkivel
kötelezve érzi magát
megad
közelébe menni
vki közel megy vmihez
válik, megtörténik
érdemes vmire, értékes
vmit figyelemre méltónak tekinteni
lenni
(meg)védeni
munka, tett
védekezni
munka, tett
dobni vmit
rosszabbul
rosszabb
vki rosszabbul érzi magát
legrosszabb
lenni
nyugatra -tõl
nyugatról s. mellett
nyugat felé S. mellett
az ég nyugati része
tél

mellette, közelében
-val, nál; ellen, közelében
sok helyen, sokfele
szélesebben, szélesebb körben
még azon is túl
világjárt
fatörzs, gerenda
széles
harcra képes
hét
víki lakos, öbölbeli ember
week's notice
akarok
akar
akartam
akart -ni
akart(a) + inf
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vildir
vildu (vilja múlt idejû inf.) (pr-pr)
vildu
vildum
vilduð
vili (3sg. subj. I. < vilja)
vilja (prpr) + inf
vilja
viljat (sup)
viljum
vilt/vill
vill
vinaboð (-) (n)
vinafast/r (adj)
vinátta (átta-) (f)
vinavand/r (adj)
vínber (berj-) (n)
vingan (vingan-i-) (f)
Vínland (-) (n)
vinr (vin-i-) (m)
vinsæl/l (adj)
virða (virð-i/j-)
vísa (-) (f)
vís/s (adj)
verða víss + G
vissa
vissi
vissi (3sg. subj. II. < vita)
vissu (pr-pr)
vissum
vist (adv)
vit (pron)
vita (prpr)
vitat (sup)
viti (3sg. subj. I. < vita)
vitir (subj I. vita)
vitorð (-) (n)
vitrask (vitr-a-) + D
vit/r (adj)
vitu
vitum (prpr)
vægja (væg-i/j-) fyrir + D
væn/n (adj)
vænna (adv)
vænliga (adv)
vænta (vænt-i/j-) + G
væri (3sg.subj. II. < vera)

akartál
akar + inf
akartak
akartunk
akartatok
akar
akarni
akarnak
akar
akarunk
akarsz
akar/ok
lakoma
barátságban megbízható
barátság
particular as to friends
szõlõ
barátság
Amerika
barát
népszerû
(fel)becsülni
vers
biztos
megbizonyosodni rõl
tudtam
tudta
tud
tudták
tudtuk
biztosan
mi ketten
tudni
tud
tud
tudod,
tudomás; érdekközösség; vérségi kötelék
megjelenni vkinek (álomban, látomásban)
bölcs
tudják
tudjuk
engedni vkinek
csinos
jobb
csinosan, ígéretesen
el/várni vmit
lenne
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værið (2pl. subj. II. < vera)
Væringjar (pl) (Væringi-) (m)
væta (-) (f)
vættra (vættj-a-) (f)
vôldug/r (adj)
vôldum (v)
vôrðusk
vôxtr (vaxt-a-) (m)
yðr (pron)
yð(v)ar (pron)
yfir (adv)
yfir + A (prep)
yfirkom/a
yfirlitr (lit-i-, lit-u-) (m)
ykkar (pron)
ykkr (pron)
ýmsum (adv)
Yngvar (Yngvar-a-) (m)
ynni (3sg. subj. II. < unna)
ynnir (subj II. unna, prpr) + D
yrði (subj II. verða)
yrki
yrkja (yrk-i/j-)
yrkjum
ýtra, ytra (adv)
yxn (pl) (m)
ýzt, yzt (adv)
þá (acc.pl. pron. sá)
þá (acc. sg. pron. sú)
þá (fem. pron)
þá (adv)
þá (v)
þaðan (adv)
þaðan í frá (adv)
þagna (þagn-a-)
þágum
þakin/n (pp)
þakka (þakk-a-) + D +A
þangat (adv)
þann (masc. pron)
þar (adv)
þarf
þar fyrir (adv)
þat (n.pron)
þau (pron) (n/a. pl. þat)
þegar (adv)
þegar (conj)

lenne
varjágok
nedvesség
természetfeletti lény
erõs, hatalmas
okozunk
védték magukat
testalkat, növés
titeket, tinektek
tieteké
keresztben, fölötte
fölött
felülmúlni, legyõzni
küllem, megjelenés
ti kettõtöké
ti kettõtöket, nektek kettõtöknek
változóan, különbözõen
'személynév'
szeret
szeretted, szeretnéd
válna
költök, szerzek
költeni, szerezni
költünk, szerzünk
kijebben
ökrök
legkijebben
õket, azokat
azt
azokat
aztán
kaptam, kapott
onnan
attól kezdve, akkortól kezdve
elhallgatni, csendben lenni
kaptunk
befedve
megköszönni vkinek vmit
oda
azt
ott
kell nekem/neki
azért
az/t
azok/at
azonnal
amikor
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þegar er (conj)
þegin/n (pp)
þegja (þag-i/j-) við
þegjandi (prp)
þeim (pron)
þeim (masc. pron)
þeir (masc. pron)
þeir(r)a (pron)
þeir(r)ar (fem. pron)
þeir(r)i (fem. pron)
þenna (masc.pron)
þér (pron)
þér (pron)
þess (n.pron)
þess (masc. pron)
þessa (masc. pron)
þessa (fem. pron)
þessa (n. pron)
þessa (masc. pron)
þessa (m/f/n. pron)
þessar (fem. pron)
þessar (fem. pron)
þessarar (fem.n.sg.pron. þessi)
þessi (fem.pron)
þessi (n. pron)
þessir (masc. pron)
þessu (n. pron)
þessu næst (adv)
þessum (m/f/n. pron)
þessum (masc. pron)
þetta (n.pron)
þeysa (þeys-i/j-)
þigg
þiggj/a (v) V.
þik (pron)
þili (þilj-) (n)
þín (pron)
þing (-) (n)
þingheimr (heim-a-) (m)
þingunautr (naut-a-) (m)
þit (pron)
þjóðráð (-) (n)
þjófsauga (-) (n)
Þjóðhildr (hildj-a-) (f)
Þjórsá (á-a-) (f)
þó (adv)
þó at (conj)

amint, mihelyst
kap, elfogad
csendben lenni/maradni
szótlanul
õket, nekik
azoknak, tõlük
õk
övék, közülük
azé
annak, attól
ezt
neked, tõled, hozzád
ti
azé
az
ezé
ezt
ezé
ezeket
ezeké
ezé
ezek/et
ezé
ennek, ettõl
ezek/et
ezek
ennek, ettõl
emellett
ezeknek, -tõl, hez
ennek, ettõl
ez/t
kiönteni
kapok
elfogadni, kapni
téged
elválasztó fal
tied
gyûlés
gyûléstagok
gyûlnök, tanácstag
ti ketten
kitûnõ terv
tolvajszem
'személynév'
'helynév', Ökörfolyó
azonban, mégis
jóllehet, bár, még akkor is
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þoka (-) (f)
þótt (conj)
þora (þor-i-)
Þórarinn (Þórarin-a-) (m)
Þorbjôrn (bjarn-a-) (m)
Þórðís (dísj-a-) (f)
Þórðr (Þórð-u-) (m)
Þorgerðr (gerðj-a-) (f)
Þorgils ( gils-a-) (m)
Þórhalla (-) (f)
Þórhallr (hall-a-) (m)
Þorkell (Þorkel-a-) (m)
Þorkatli (dat)
Þórólfr (Þórólf-a-) (m)
Þórr (Þór-a-) (m)
Þorsteinn (stein-a-) (m)
Þórnessþing (þing-) (n)
Þórunn (unnj-a-) (f)
Þorvaldr (vald-a-) (m)
Þorvaldsson (m)
þótta
þótti
þóttisk (< þykkjask)
þóttumk (v)
Þráinn (Þráin-a-) (m)
þraut
A þraut
þrenr (num)
þrettán (num)
þrettándi (num)
þriði (num)
þríf/a
þrír, þrjár, þrjú (num)
þrír (num) (masc)
þrjá/þriggja/þrimr, þrim
þrír tigir (num)
þritøgnátti (nátti-) (m)
mánuðr tólf þritøgnáttar
þrjár (num) (f)
þrjár/þriggja/þrimr, þrim
þrjú (num) (n)
þrjú/þriggja/þrimr, þrim
þrjóta (þrjút-) (v)
þrotnir (masc. pl.)
þrysvar/þrisvar (num)
þræll (þræl-a-) (m)
þrælaætt (ætt-i-) (f)

köd, esõ
jóllehet, bár, még akkor is
merészelni
'személynév'
'személynév'
'személynév'
'személynév'
'személynév'
'személynév'
'személynév'
'személynév'
'személynév'
'személynév'
Þór isten
'személynév'
'helynév' ,Thórfok
'személynév'
'személynév'
'atyai név'
tûntem
tûnt
gondolta magában
gondoltam magam/ról/at
személynév
véget ért
vmi véget ért
háromszoros
tizenhárom
tizenharmadik
harmadik
megragadni, megfogni
három
három
harminc
harminc éjszaka
harminc éjszaka 12 hónapja;
három
három
kimerülni, véget érni
kimerült
háromszor
rabszolga
szolgacsalád
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vera þrælaættar
þú (pron)
þuldi
þurfa (prpr)
þurfat (sup)
þurfi (3sg. subj. I. < þurfa)
þurft (sup)
þurfta
þurfti (3sg. past indic. < þurfa)
þurfti (3sg. subj. II. < þurfa)
þurftum
þurfu
þurfum
þurkun (þurkun-a-) (f)
þurru
þústr (þúst-a-) (m)
honum þurru lausafé
þvengr (þveng-i-) (m)
þverr/a
þver/r (adj)
þvert (adv)
því (n. pron)
því (adv)
því (pron) (d. sg þat)
í því (adv)
því at (conj)
því næst (adv)
þvílik/r (adj)
því naest
þykki
þykkir
þykkja + D
þykkjask
þykkjum
þykk/r (adj)
þylja (þul-i/j-)
þyrsta þyrst-i/j-)
+ þyrstir
þær (fem.pron)
þôgn (þagn-i-) (f)
þôkk (þakk-i-) (f)
æ (adv)
æja (á-i/j-)
ær (á-) (f)
á/ær/á (a/g/d. sg.)
ær/ær/áa/ám (n/a/g/d. pl.)
ætla (ætl-a-)

szolgák leszármazottjának lenni
te
mormogott
kelleni
kell
kell
kell
kellett nekem
kellett neki
kell
kellett nekünk
kell nekik
kell nekünk
száradás, szárítás
csökkentek, meg/elfogytak
ellenségeskedés
elfogyott (neki) az ingóságai
szíj, korbács
elfogyni, csökkenni
keresztbe
keresztül
azon, attól
ezért, emiatt
azzal, ahhoz, attól
abban a pillanatban
mivel, mert
közel, mellette
olyan, ilyen
azután, ezután
tûnök
tûnsz, látszol; tûnik, látszik
tûnni vkinek
gondolni magában
tûnünk
vastag
szavalni, mormolni
megszomjazni
vki megszomjazik
õk/et
csend
köszönet, hála
mindig
megállni pihenni
(anya)juh, jerke, toklyó

feltételezni, szándékozni
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ætla (ætl-a-) + A + inf
seint ætla ek Þorstein ... yrkja kvæðit
ætla (ætl-a-) + D
ætla (ætl-a-) í brott
ætla (ætl-a-) sér
ætla (ætl-a-) til
ætlan (ætlan-i-) (f)
ætlan (ætlan-i-) (f)
lokit er þessi ætlan (ætlan-i-)
ætt (ætt-i-) (f)
ætta (subj II of eiga) at
ættstór/r (adj)
øfra (adv)
øfst (adv)
øl (ølv-) (n)
ørugg/r (adj)
ørvæn/n (adj)
øx (øj-a-) (f)
Øxnamegin (megin-) (n)
œrit (adv)
ôkum
ôlselja (-) (f)
ôll (all-) (adj)
ônd (and-i-) (f)
ôndvegi (vegj-) (n)
ôndverð/r (adj)
ônnur ... ônnur (pron)
ôræfi (ôræfj-) (n)
ôxl (axl-i-) (f)

elvárni, hogy vki ...
nem számítok arra, hogy Th hamar megírja a verset
elvárni vkitõl
szándékozni elmenni
szándékozni magának
elvár, számít
becslés, értékelés
terv
ez a terv be van fejezve
család, származás
kellett volna
nemesi származású
feljebb
legfeljebb
sör
megbízható
várakozáson felüli
bárd
'ragadványnév', Ökörerejû
eléggé
hajtjuk, vezetjük
kupavivõnõ
minden
lélegzet
magas ülés
korai
egyik ... másik
(kikötõ nélküli) part
váll
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