


Table of contents

¨ Introduction ---------------------------------------------------------------------------------------- 3

¨ Hungarian relationship and associated terms----------------------------------------------4

¨ Conjugation table ------------------------------------------------------------------------------- 15

The forms have been translated by a native speaker.

This free e-book was downloaded from HungaryExchange.com.
You may print it freely and share it without changing the
contents of it. If seen being offered in exchange for money or
other services, please contact the author or the owner of the
site immediately.

Contact details are listed at www.hungaryexchange.com

Written by
Daniel Gerhát

for Hungary Exchange
2017



Introduction

Relationship terms are many in Hungarian, but most of them are not used today. The usage of these
different terms depends on the time or era and also on the location. The old Hungarian dialects are
rapidly disappearing and a more universal form of the language is starting to replace these nowadays.
Back before the 20th century, a person well acquainted in dialects (say a linguist) would’ve been able
to guess which part of the kingdom a person had come from by listening to their speech. These dialects
are mutually intelligible for the most part, except for a couple of special words. (Transylvanian
Hungarian and Csángó dialects are the most different in this category.)

Many of the terms listed here are redundant, e.g. gyermek and gyerek, which are two variations of
the same word. For the sake of having a comprehensive database of these terms, however, we decided
to include all of these similar expressions. We also included short descriptions, which can be crucial in
understanding how a particular word (which does not have an accurate English translation; e.g. úr)
works in different situations. Some of these descriptions also mention the origin and etymology of the
words, which we felt necessary to include in order to get our readers a bit closer to the language itself.

The dictionary of relationship terms is followed by a conjugation table. The table lists the most
commonly found conjugations of these words, but it is in no means a complete work, as that would
fall out of the scope of this guide. The headers of the table are not the correct grammatic expressions
used for those forms, but expressions, which we use in our Reading Hungarian Relationships guide.
We recommend you take a look at that guide first.

THE TABLE HEADERS WITH EXAMPLES:

Noun The original, unconjugated form of the noun.
Example: Fiú. (Son.)

Plural form The plural, unconjugated form of the noun.
Example: Fiak. (Sons.)

As a possessor The noun as a possessor (with the possessor's suffix).
Example: Az apának a fia. (The father's son.)

As a possession
(of 1) The noun as a possession of one possessor (with the possession's suffix).

Example: Az apának a fia. (The father's son.)

Stacked The noun as a possession of one possessor and a possessor itself at the same
time (with the possession's and the possessor's suffix stacked).
Example: Az apa fiának a barátja. (The friend of the father's son.)

As multiple
possessors The plural noun describing multiple possessors (with the possessor's suffix).

Example: A lányoknak a barátja. (The girls' friend.)
As multiple

possessions (of 1)
The plural noun describing multiple possessions of one possessor (with the
possession's suffix).
Example: Az apának a fiai. (The father's sons.)

Plural stacked The plural noun as multiple possessions of one possessor and possessors at the
same time (with the possession's and the possessor's suffix).
Example: Az apa fiainak a barátja. (The friend of the father's sons.)



Hungarian relationship and associated terms

Notes:
¨ Some words can have multiple meanings depending on the context. Only those meanings have

been translated, which belong in the field of genealogy.

Agglegény bachelor

Formed from the adjective agg (old) and the noun legény (lad).

Anya mother

Anyós mother-in-law

Apa father

Após father-in-law

Ara bride

Only used during the wedding.

Asszony woman

In a historical context, Hungarian girls became women after the birth of their first child.

Atya father

A more archaic form for apa. It can also mean father, as a priest would be called.

Atyafi kin, cousin

Formed from the nouns atya (father) and fi (son), atyafi refers to any person, who shares a common
ancestor with another person. It was most commonly used during nobility investigations.

Bácsi uncle, old(er) man

Bácsi can refer to an uncle as a shorter form of nagybácsi, and it is also a respectful way to adress an older
man, commonly used by children when talking to/about older people.

Báty older brother

Referring to an older brother of someone, it is never used in this form in Hungarian, as it is always conjugated
to a proper form.

Búsanya the bride’s mother

Formed from the adjective bús (sad) and the noun anya (mother), búsanya is an old word used for the
bride’s mother during the wedding.

Búsapa the bride’s father

Similarly to búsanya, formed from the adjective bús (sad) and the noun apa (father), búsapa is an old word
used for the bride’s father during the wedding.

Dédanya great-grandmother

Formed from the generational adjective déd- (1st great-) and the noun anya (mother). It is often shortened
to dédi, a more intimate way of referring to someone’s great-grand.



Dédapa great-grandfather

Formed from the generational adjective déd- (1st great-) and the noun apa (father). It is often shortened to
dédi, a more intimate way of referring to someone’s great-grand.

Dédi great-grandy

The generational adjective déd- (1st great-) conjugated with its proper diminutive suffix. It can refer to either
a great-grandmother or a great-grandfather, but only used in informal speech as an intimate word.

Dédmama great-grandma

Formed from the generational adjective déd- (1st great-) and the noun mama (mom). Although informal, it
is commonly used.

Dédpapa great-grandpa

Formed from the generational adjective déd- (1st great-) and the noun papa (pa). Although informal, it is
commonly used.

Dédunoka great-grandchild

Formed from the generational adjective déd- (1st great-) and the noun unoka (grandchild).

Édesanya mother

Formed from the adjective édes (sweet) and the noun anya (mother), it is a respectful (and in some cases
the only acceptable) way to refer to someone’s mother.

Édesapa father

Formed from the adjective édes (sweet) and the noun apa (father), it is a respectful way to refer to
someone’s father.

Egytestvér sibling

Formed from the nouns egy (one) and testvér (sibling), egytestvér is an old expression used for describing
someone’s sibling. It was most commonly used before the 19th century and often appears in nobility
investigation documents.

Egytestvérbáty older brother

Formed from the nouns egy (one), testvér (sibling) and báty (older brother), it refers to someone’s older
brother. It was most commonly used before the 19th century and often appears in nobility investigation
documents.

Egytestvérhúg younger sister

Formed from the nouns egy (one), testvér (sibling) and húg (younger sister), it refers to someone’s younger
sister. It was most commonly used before the 19th century and often appears in nobility investigation
documents.

Egytestvérnővér older sister

Formed from the nouns egy (one), testvér (sibling) and nővér (older sister), it refers to someone’s older
sister. It was most commonly used before the 19th century and often appears in nobility investigation
documents.

Egytestvéröcs younger brother

Formed from the nouns egy (one), testvér (sibling) and öcs (younger brother), it refers to someone’s younger
brother. It was most commonly used before the 19th century and often appears in nobility investigation
documents.



Előd ancestor

Coming from the ancient Finno-Ugric noun stem el- or ele- (before something, the front of something), előd
refers to a person’s ancestor (“someone, who came before”). Előd is also the name mentioned in Gesta
Hungarorum (written around 1200) for one of the seven legendary tribe leaders of the Magyars, the father
of High Prince Álmos.

Fattyú bastard

A harsh, but historically commonly used word for an illegitimate child – a child with no known father.

Feleség wife

Felmenő ancestor

Formed from the affix fel- (up, upwards) and the verb menni (to go), felmenő refers to a person’s ancestor.
It can also be rarely come across as fölmenő.

Férfi man

The most commonly used expression for a man. In records before the 19th century, it can also be found as
férjfi, meaning the same. Not to be confused with férj!

Férj husband

Fiú boy, son

Also spelled as fi, this word can refer to a boy, a boyfriend, a young man, or a son. The appropriate meaning
can be determined by the context and by its conjugation.

Fiúgyerek son

Formed from the nouns fiú (boy) and gyerek (child). It is a shorter form of fiúgyermek.

Fiúgyermek son

Formed from the nouns fiú (boy) and gyermek (child).

Fivér brother

Formed from the nouns fi (boy, son, man) and vér (blood).

Gyerek child

A shorter form of gyermek, often used in informal speech.

Gyermek child

Preferred in formal speech over gyerek.

Hajadon unmarried (woman)

Formed from the noun haj (hair) with old suffixes, it is used as an adjective, but can also be used as a noun.
Traditionally, Hungarian women had to cover their hair after marriage, this is why the expression’s origin is
found in the word “hair.”

Harmadunokatestvér third cousin

Formed from the nouns harmad (third) and testvér (sibling) with the generational term unoka (grand; used
for the descending lines), a harmadunokatestvér is a third cousin. It can also be found as harmadfokú
unokatestvér, meaning third-grade cousin.

Húg younger sister



Iker twin

Ikerbáty older twin brother

Formed from the nouns iker (twin) and báty (older brother).

Ikerhúg younger twin sister

Formed from the nouns iker (twin) and húg (younger sister).

Ikernővér older twin sister

Formed from the nouns iker (twin) and nővér (older sister).

Ikeröcs younger twin brother

Formed from the nouns iker (twin) and öcs (younger brother).

Ikertestvér twin sibling

Formed from the nouns iker (twin) and testvér (sibling).

Ivadék descendant
Used when talking about a noble family, a common ancestor, etc. If used for a person in modern formal
speech, it can sounds derogatory.

Ipa the bride or groom’s father

Used during the wedding.

Jegyes engaged person

Originally an adjective formed from the noun jegy (present, sign), it is also used as a noun, referring to the
bride and the groom after the engagement and before the wedding.

Keresztanya godmother

Formed from the nouns kereszt (cross) and anya (mother).

Keresztapa godfather

Formed from the nouns kereszt (cross) and apa (father).

Kisasszony lady (of good wealth/standing)
Formed from the adjective kis (small) and the noun asszony (woman), kisasszony is a very respectful way of
adressing a woman. In a historical context, it was the correct way to refer to and/or adress a noble woman.
It can refer to any woman today, however, its usage is rare.

Koma friend, mutual godfather
Komaság referred to a type of fictive kinship in old Hungary, where two people (komas) agreed to become
the godparents of the other’s children. This was always a sign of a great friendship, and thus koma is used
today as a word referring to a good friend.

Komaasszony mutual godmother

Formed from the nouns koma (friend, mutual godparent) and asszony (woman), a komaasszony is someone,
who is the godmother of her friend’s children, while her friend is the godparent of her children.



Komámasszony mutual godmother
Formed from the nouns koma (friend, mutual godparent), asszony (woman), and a suffix for koma signaling
possession, komámasszony is the same as komaasszony, however, it is also a funny way to refer to an
unrelated woman.

Kománé mutual godmother

Formed from the nouns koma (friend, mutual godparent) and né (wife), kománé is the same as
komaasszony.

Komaúr friend, mutual godfather

Formed from the nouns koma (friend, mutual godparent) and úr (man), komaúr is another way to refer to
a koma.

Lány girl, daughter

Lánygyerek girl, daughter

Formed from the nouns lány (girl) and gyerek (child). It is a shorter form of lánygyermek.

Lánygyermek girl, daughter

Formed from the nouns lány (girl) and gyermek (child).

Leány girl, daughter

An older form of lány, preferred over this latter before the 20th century.

Leánygyerek girl, daughter

Formed from the nouns leány (girl) and gyerek (child). It is a shorter form of leánygyermek.

Leánygyermek girl, daughter

Formed from the nouns leány (girl) and gyermek (child).

Leányka little girl, little daughter

Formed from the noun leány (girl) by adding a diminutive suffix to it.

Legény lad, young man

Lemenő descendant
Formed from the affix le- (down, downwards) and the verb menni (to go), lemenő refers to a person’s
descendant.

Leszármazott descendant
Formed from the affix le- (down, downwards) and the verb származni (to originate from), leszármazott
refers to a person’s descendant.

Mama mom

An intimate word, not in use in formal speech.

Maradék descendant

Coming from the ancient Finno-Ugric noun stem mare- (to hold back), this noun is formed from the verb
maradni (to remain), meaning “those, who remain.” This expression is most commonly used in wills.



Másodunokatestvér second cousin

Formed from the nouns másod (second) and testvér (sibling) with the generational term unoka (grand; used
for the descending lines), a másodunokatestvér is a second cousin. It can also be found as másodfokú
unokatestvér, meaning second-grade cousin.

Mátka bride

Probably coming from the Slavic matka (mother), the Hungarian word mátka refers to an engaged woman,
a bride.

Meny daugher-in-law

Coming from the ancient Uralic noun min.

Menyasszony bride

Formed from the nouns meny (daughter-in-law) and asszony (woman).

Mostoha stepchild, stepparent

Originally an adjective (step-) coming from a Bulgarian word, mostoha can be a noun referring to a stepson,
stepdaughter, stepfather, or stepmother.

Mostohaanya stepmother

Formed from the adjective mostoha (step-) and the noun anya (mother).

Mostohaapa stepfather

Formed from the adjective mostoha (step-) and the noun apa (father).

Mostohafiú stepson

Formed from the adjective mostoha (step-) and the noun fiú (son). It can also be found as mostohafi.

Mostohagyerek stepchild

Formed from the adjective mostoha (step-) and the noun gyerek (child).

Mostohagyermek stepchild

Formed from the adjective mostoha (step-) and the noun gyermek (child).

Mostohalány stepdaughter

Formed from the adjective mostoha (step-) and the noun lány (daughter).

Mostohaleány stepdaughter

Formed from the adjective mostoha (step-) and the noun leány (daughter).

Nagyanya grandmother

Formed from the adjective or generational term nagy (grand) and the noun anya (mother).

Nagyanyós grandmother-in-law

Formed from the adjective or generational term nagy (grand) and the noun anyós (mother-in-law).



Nagyapa grandfather

Formed from the adjective or generational term nagy (grand) and the noun apa (father).

Nagyapós grandfather-in-law

Formed from the adjective or generational term nagy (grand) and the noun após (father-in-law).

Nagybácsi uncle

Formed from the adjective or generational term nagy (grand) and the noun bácsi (uncle, old man).

Nagymama grandma

Formed from the adjective or generational term nagy (grand) and the noun mama (mom).

Nagynéni aunt

Formed from the adjective or generational term nagy (grand) and the noun néni (aunt, old woman).

Nagypapa grandpa

Formed from the adjective or generational term nagy (grand) and the noun papa (dad).

Násznagy best man, marriage witness

Formed from the noun nász (wedding) and adjective nagy (grand).

Negyedunokatestvér fourth cousin

Formed from the nouns negyed (fourth) and testvér (sibling) with the generational term unoka (grand; used
for the descending lines), a negyedunokatestvér is a fourth cousin. It can also be found as negyedfokú
unokatestvér, meaning second-grade cousin.

Néni aunt, old(er) woman

Néni can refer to an aunt as a shorter form of nagynéni, and it is also a respectful way to adress an older
woman, commonly used by children when talking to/about older people.

Nő woman, wife

Nővér older sister

Formed from the nouns nő (woman) and vér (blood).

Öcs younger brother

Öreganya grandmother

Formed from the adjective öreg (old) and the noun anya (mother). Not in common use today.

Öregapa grandfather

Formed from the adjective öreg (old) and the noun apa (father). Not in common use today.

Öregatya grandfather

Formed from the adjective öreg (old) and the noun atya (father). Not in common use today.



Örömanya an engaged person’s mother

Formed from the nouns öröm (bliss) and anya (mother). It can refer to to the bride’s or the groom’s mother
both and is only used until the end of the wedding.

Örömapa an engaged person’s father

Formed from the nouns öröm (bliss) and apa (father). It can refer to to the bride’s or the groom’s father
both and is only used until the end of the wedding.

Ős ancestor

Traced back to the supposed Proto-Uralic icä, ős refers to someone’s ancestor, but is only used for
generations beyond the grandparents or great-grandparents. The adjective ősi, formed from this noun,
means ancient.

Ősanya fourth great-grandmother, female ancestor

Formed from the nouns ős (ancestor) and anya (mother), ősanya can refer to someone’s fourth great-
grandmother or any other female ancestor beyond that generation, as the Hungarian language does not
have officially recognized generational names beyond the fourth great generation.

Ősapa fourth great-grandfather, male ancestor

Formed from the nouns ős (ancestor) and apa (father), ősapa can refer to someone’s fourth great-
grandfather or any other male ancestor beyond that generation, as the Hungarian language does not have
officially recognized generational names beyond the fourth great generation.

Ősmama fourth great-grandma, female ancestor

Formed from the nouns ős (ancestor) and mama (mom), it is a more intimate variation of ősanya.

Őspapa fourth great-grandpa, male ancestor

Formed from the nouns ős (ancestor) and papa (dad), it is a more intimate variation of ősapa.

Ősunoka fourth great-grandchild

Formed from the noun ős (ancestor) or the same generational term (4th great-) and the generational term
unoka (grand; used for the descending lines), ősunoka can either refer to someone’s fourth great-grandchild
or any descendant beyond the fourth descending generation, as the Hungarian language does not have
officially recognized generational names beyond the fourth great generation.

Özvegy widow

Özvegyasszony widow woman

Formed from the nouns özvegy (widow) and asszony (woman), it refers to a widow woman. As opposed to
özvegy, which can be used for males and females both, özvegyasszony can only refer to a woman.

Papa dad

A more intimate form of apa.

Rokon relative

Sarj descendant/member of someone/something

This word can be used if someone is referred to as e.g. a member of a noble family (“egy nemes család
sarja”). The word itself carries the meaning “someone, who originated from someone/something.” Its
usage, however, only makes sense if the community being referred to (in the aforementioned example the
noble family) still exists and still carries its renown.

Sógor brother-in-law



Sógornő sister-in-law

Formed from the nouns sógor (brother-in-law) and nő (woman).

Szépanya third great-grandmother

Formed from the generational name szép (third great-; also meaning “nice” as an adjective) and the noun
anya (mother).

Szépapa third great-grandfather

Formed from the generational name szép (third great-; also meaning “nice” as an adjective) and the noun
apa (father).

Szépmama third great-grandma

Formed from the generational name szép (third great-; also meaning “nice” as an adjective) and the noun
mama (mom), it is a more intimate variation of szépanya.

Széppapa third great-grandpa

Formed from the generational name szép (third great-; also meaning “nice” as an adjective) and the noun
papa (dad), it is a more intimate variation of szépapa.

Szépunoka third great-grandchild

Formed from the generational name szép (third great-; also meaning “nice” as an adjective) and the
generational term unoka (grand; used for the descending lines).

Tejtestvér milk kin

Formed from the nouns tej (milk) and testvér (sibling). If a child is being nursed and breastfed by another
child’s mother, the two children are milk kin.

Testvér sibling

Formed from the nouns test (body) and vér (blood).

Testvérbáty older brother

Formed from the nouns testvér (sibling) and báty (older brother).

Testvérhúg younger sister

Formed from the nouns testvér (sibling) and húg (younger sister).

Testvérnővér older sister

Formed from the nouns testvér (sibling) and nővér (older sister).

Testvéröcs younger brother

Formed from the nouns testvér (sibling) and öcs (younger brother).

Unoka grandchild



Unokabáty older male cousin

Formed from the generational term unoka (grand; used for the descending lines) and the noun báty (older
brother).

Unokahúg younger female cousin

Formed from the generational term unoka (grand; used for the descending lines) and the noun húg (younger
sister).

Unokanővér older female cousin

Formed from the generational term unoka (grand; used for the descending lines) and the noun nővér (older
sister).

Unokaöcs younger male cousin

Formed from the generational term unoka (grand; used for the descending lines) and the noun öcs (younger
brother).

Unokatestvér cousin

Formed from the generational term unoka (grand; used for the descending lines) and the noun testvér
(sibling). It can be used for both male and female cousins.

Úr man, sir, mister

Probably of Turkic or Finno-Ugric origin, úr is more of a way to respectfully adress a man, but it is also used
as a noun referring to a man.

Utód descendant, successor

Formed from the word utó (post-, after something). It refers to male and female descendants both.

Ükanya second great-grandmother

Formed from the generational name ük (second great-) and the noun anya (mother).

Ükapa second great-grandfather

Formed from the generational name ük (second great-) and the noun apa (father).

Ükmama second great-grandma

Formed from the generational name ük (second great-) and the noun mama (mom). It is a more intimate
form of ükanya.

Ükpapa second great-grandpa

Formed from the generational name ük (second great-) and the noun papa (dad). It is a more intimate form
of ükapa.

Vér kin

This word also means blood, which meaning is more common in modern Hungarian.

Vérrokon blood relative

Formed from the nouns vér (blood) and rokon (relative). It can refer to ancestor, descendants, and cousins
of any degree, but a blood relation is necessary.



Vő son-in-law

Vőfély the wedding’s organizer

Often translated as bridesman, a vőfély in reality is someone, who organizes the wedding and the wedding
feast.

Vőfiú son-in-law

Formed from the nouns vő (son-in-law) and fiú (boy, son).

Vőlegény groom

Formed from the nouns vő (son-in-law) and legény (lad, young man).



Conjugation table for Hungarian relationship terms

Noun Plural form As a possessor As a possession (of 1) Stacked As multiple possessors As multiple possessions (of 1) Plural stacked

agglegény agglegények agglegénynek agglegénye agglegényének agglegényeknek agglegényei agglegényeinek
anya anyák anyának anyja anyjának anyáknak anyái anyáinak
anyós anyósok anyósnak anyósa anyósának anyósoknak anyósai anyósainak
apa apák apának apja apjának apáknak apái apáinak
após apósok apósnak apósa apósának apósoknak apósai apósainak
ara arák arának arája arájának aráknak arái aráinak
asszony asszonyok asszonynak asszonya asszonyának asszonyoknak asszonyai asszonyainak
atya atyák atyának atyja atyjának atyáknak atyái/atyjai atyáinak/atyjainak
atyafi atyafik/atyafiak atyafinak atyafia atyafiának atyafiknak/atyafiaknak atyafiai atyafiainak
bácsi bácsik bácsinak bácsija/bátyja bácsijának/bátyjának bácsiknak/bátyáknak bácsijai/bátyjai bácsijainak/bátyjainak
báty bátyák bátynak bátyja bátyjának bátyáknak bátyjai bátyjainak
búsanya búsanyák búsanyának búsanyja búsanyjának búsanyáknak búsanyái búsanyáinak
búsapa búsapák búsapának búsapja búsapjának búsapáknak búsapái búsapáinak
dédanya dédanyák dédanyának dédanyja dédanyjának dédanyáknak dédanyái dédanyáinak
dédapa dédapák dédapának dédapja dédapjának dédapáknak dédapái/dédapjai dédapáinak/dédapjainak
dédi dédik dédinek dédije dédijének dédiknek dédijei dédijeinek
dédmama dédmamák dédmamának dédmamája dédmamájának dédmamáknak dédmamái dédmamáinak
dédpapa dédpapák dédpapának dédpapája dédpapájának dédpapáknak dédpapái dédpapáinak
dédunoka dédunokák dédunokának dédunokája dédunokájának dédunokáknak dédunokái dédunokáinak
édesanya édesanyák édesanyának édesanyja édesanyjának édesanyáknak édesanyái édesanyáinak
édesapa édesapák édesapának édesapja édesapjának édesapáknak édesapái/édesapjai édesapáinak/édesapjainak
egytestvér egytestvérek egytestvérnek egytestvére egytestvérének egytestvéreknek egytestvérei egytestvéreinek
egytestvérbáty egytestvérbátyák egytervérbátynak egytestvérbátyja egytestvérbátyjának egytestvérbátyáknak egytestvérbátyái egytestvérbátyjainak
egytestvérhúg egytestvérhúgok egytestvérhúgnak egytestvérhúga egytestvérhúgának egytestvérhúgoknak egytestvérhúgai egytestvérhúgainak
egytestvérnővér egytestvérnővérek egytestvérnővérnek egytestvérnővére egytestvérnővérének egytestvérnővéreknek egytestvérnővérei egytestvérnővéreinek
egytestvéröcs egytestvéröcsék egytestvéröcsnek egytestvéröccse egytestvéröccsének egytestvéröcséknek egytestvéröcséi/egytestvéröccsei egytestvéröcséinek/egytestvéröccseinek
előd elődök elődnek előde/elődje elődének/elődjének elődöknek elődei/elődjei elődeinek/elődjeinek
fattyú fattyúk/fattyak fattyúnak fattya fattyának fattyúknak/fattyaknak fattyúi/fattyai fattyúinak/fattyainak
feleség feleségek feleségnek felesége feleségének feleségeknek feleségei feleségeinek
felmenő felmenők felmenőnek felmenője felmenőjének felmenőknek felmenői felmenőinek
férfi férfik/férfiak férfinak/férfinek férfija/férfije férfijának/férfijének férfiknak/férfiknek férfijai/férfijei férfijainak/férfijeinek
férj férjek férjnek férje férjének férjeknek férjei férjeinek



Noun Plural form As a possessor As a possession (of 1) Stacked As multiple possessors As multiple possessions (of 1) Plural stacked

fiú (as son) fiak fiúnak fia fiának fiaknak fiai fiainak
fiúgyerek fiúgyerekek fiúgyereknek fiúgyereke fiúgyerekének fiúgyerekeknek fiúgyerekei fiúgyerekeinek
fiúgyermek fiúgyermekek fiúgyermeknek fiúgyermeke fiúgyermekének fiúgyermekeknek fiúgyermekei fiúgyermekeinek
fivér fivérek fivérnek fivére fivérének fivéreknek fivérei fivéreinek
gyerek gyerekek gyereknek gyereke gyerekének gyerekeknek gyerekei gyerekeinek
gyermek gyermekek gyermeknek gyermeke gyermekének gyermekeknek gyermekei gyermekeinek
hajadon hajadonok hajadonnak hajadona hajadonának hajadonoknak hajadonjai hajadonjainak
harmadunokatestvér harmadunokatestvérek harmadunokatestvérnek harmadunokatestvére harmadunokatestvérének harmadunokatestvéreknek harmadunokatestvérei harmadunokatestvéreinek
húg húgok húgnak húga húgának húgoknak húgai húgainak
iker ikrek ikernek ikre ikrének ikreknek ikrei ikreinek
ikerbáty ikerbátyák ikerbátynak ikerbátyja ikerbátyjának ikerbátyáknak ikerbátyjai ikerbátyjainak
ikerhúg ikerhúgok ikerhúgnak ikerhúga ikerhúgának ikerhúgoknak ikerhúgai ikerhúgainak
ikernővér ikernővérek ikernővérnek ikernővére ikernővérének ikernővéreknek ikernővérei ikernővéreinek
ikeröcs ikeröcsék ikeröcsnek ikeröccse ikeröccsének ikeröcséknek ikeröcséi/ikeröccsei ikeröcséinek/ikeröccseinek
ikertestvér ikertestvérek ikertestvérnek ikertestvére ikertestvérének ikertestvéreknek ikertestvérei ikertestvéreinek
ivadék ivadékok ivadéknak ivadéka ivadékának ivadékoknak ivadékai ivadékainak
ipa ipák ipának ipája ipájának ipáknak ipái ipáinak
jegyes jegyesek jegyesnek jegyese jegyesének jegyeseknek jegyesei jegyeseinek
keresztanya keresztanyák keresztanyának keresztanyja keresztanyjának keresztanyáknak keresztanyjai keresztanyjainak
keresztapa keresztapák keresztapának keresztapja keresztapjának keresztapáknak keresztapái keresztapáinak
keresztatya keresztatyák keresztatyának keresztatyja keresztatyjának keresztatyáknak keresztatyái keresztatyáinak
kisasszony kisasszonyok kisasszonynak kisasszonya kisasszonyának kisasszonyoknak kisasszonyai kisasszonyainak
koma komák komának komája komájának komáknak komái komáinak
komaasszony komaasszonyok komaasszonynak komaasszonya komaasszonyának komaasszonyoknak komaasszonyai komaasszonyainak
komámasszony komámasszonyok komámasszonynak komámasszonya komámasszonyának komámasszonyoknak komámasszonyai komámasszonyainak
kománé kománék kománének kománéje kománéjének kománéjéknek kománéjei kománéjeinek
komaúr komaurak komaúrnak komaura komaurának komauraknak komaurai komaurainak
lány lányok lánynak lánya lányának lányoknak lányai lányainak
lánygyerek lánygyerekek lánygyereknek lánygyereke lánygyerekének lánygyerekeknek lánygyerekei lánygyerekeinek
lánygyermek lánygyermekek lánygyermeknek lánygyermeke lánygyermekének lánygyermekeknek lánygyermekei lánygyermekeinek
leány leányok leánynak leánya leányának leányoknak leányai leányainak
leánygyerek leánygyerekek leánygyereknek leánygyereke leánygyerekének leánygyerekeknek leánygyerekei leánygyerekeinek
leánygyermek leánygyermekek leánygyermeknek leánygyermeke leánygyermekének leánygyermekeknek leánygyermekei leánygyermekeinek
leányka leánykák leánykának leánykája leánykájának leánykáknak leánykái leánykáinak



Noun Plural form As a possessor As a possession (of 1) Stacked As multiple possessors As multiple possessions (of 1) Plural stacked

legény legények legénynek legénye legényének legényeknek legényei legényeinek
lemenő lemenők lemenőnek lemenője lemenőjének lemenőknek lemenői lemenőinek
leszármazott leszármazottak leszármazottnak leszármazottja leszármazottjának leszármazottaknak leszármazottjai leszármazottjainak
mama mamák mamának mamája mamájának mamáknak mamái mamáinak
maradék maradékok maradéknak maradéka maradékának maradékoknak maradékai maradékainak
másodunokatestvér másodunokatestvérek másodunokatestvérnek másodunokatestvére másodunokatestvérének másodunokatestvéreknek másodunokatestvérei másodunokatestvéreinek
mátka mátkák mátkának mátkája mátkájának mátkáknak mátkái mátkáinak
meny menyek menyeknek menye menyének menyeknek menyei menyeinek
menyasszony menyasszonyok menyasszonynak menyasszonya menyasszonyának menyasszonyoknak menyasszonyai menyasszonyainak
mostoha mostohák mostoháknak mostohája mostohájának mostoháknak mostohái mostoháinak
mostohaanya mostohaanyák mostohaanyának mostohaanyja mostohaanyjának mostohaanyáknak mostohaanyái mostohaanyáinak
mostohaapa mostohaapák mostohaapának mostohaapja mostohaapjának mostohaapáknak mostohaapái mostohaapáinak
mostohafiú mostohafiak mostohafiúnak mostohafia mostohafiának mostohafiaknak mostohafiai mostohafiainak
mostohagyerek mostohagyerekek mostohagyereknek mostohagyereke mostohagyerekének mostohagyerekeknek mostohagyerekei mostohagyerekeinek
mostohagyermek mostohagyermekek mostohagyermeknek mostohagyermeke mostohagyermekének mostohagyermekeknek mostohagyermekei mostohagyermekeinek
mostohalány mostohalányok mostohalánynak mostohalánya mostohalányának mostohalányoknak mostohalányai mostohalányainak
mostohaleány mostohaleányok mostohaleánynak mostohaleánya mostohaleányának mostohaleányoknak mostohaleányai mostohaleányainak
nagyanya nagyanyák nagyanyának nagyanyja nagyanyjának nagyanyáknak nagyanyái nagyanyáinak
nagyanyós nagyanyósok nagyanyósnak nagyanyósa nagyanyósának nagyanyósoknak nagyanyósai nagyanyósainak
nagyapa nagyapák nagyapának nagyapja nagyapjának nagyapáknak nagyapái nagyapáinak
nagyapós nagyapósok nagyapósnak nagyapósa nagyapósának nagyapósoknak nagyapósai nagyapósainak
nagybácsi nagybácsik nagybácsinak nagybácsija/nagybátyja nagybácsijának/nagybátyjának nagybácsiknak/nagybátyáknak nagybácsijai/nagybátyjai nagybácsijainak/nagybátyjainak
nagymama nagymamák nagymamának nagymamája nagymamájának nagymamáknak nagymamái nagymamáinak
nagynéni nagynénik nagynéninek nagynénje nagynénjének nagynéniknek nagynénjei nagynénjeinek
nagypapa nagypapák nagypapának nagypapája nagypapájának nagypapáknak nagypapái nagypapáinak
násznagy násznagyok násznagynak násznagya násznagyának násznagyoknak násznagyjai násznagyjainak
negyedunokatestvér negyedunokatestvérek negyedunokatestvérnek negyedunokatestvére negyedunokatestvérének negyedunokatestvéreknek negyedunokatestvérei negyedunokatestvéreinek
néni nénik néninek nénje nénjének néniknek nénjei nénjeinek
nő (as wife) nők nőnek neje nejének nőknek nejei nejeinek
nővér nővérek nővérnek nővére nővérének nővéreknek nővérei nővéreinek
öcs öcsék öcsnek öccse öccsének öcséknek öcséi/öccsei öcséinek/öccseinek
öreganya öreganyák öreganyának öreganyja öreganyjának öreganyáknak öreganyái öreganyáinak
öregapa öregapák öregapának öregapja öregapjának öregapáknak öregapái öregapáinak
öregatya öregatyák öregatyának öregatyja öregatyjának öregatyáknak öregatyái/öregatyjai öregatyáinak/öregatyjainak



Noun Plural form As a possessor As a possession (of 1) Stacked As multiple possessors As multiple possessions (of 1) Plural stacked

örömanya örömanyák örömanyának örömanyja örömanyjának örömanyáknak örömanyái örömanyáinak
örömapa örömapák örömapának örömapja örömapjának örömapáknak örömapái örömapáinak
ős ősök ősnek őse ősének ősöknek ősei őseinek
ősanya ősanyák ősanyának ősanyja ősanyjának ősanyáknak ősanyái ősanyáinak
ősapa ősapák ősapának ősapja ősapjának ősapáknak ősapái ősapáinak
ősmama ősmamák ősmamának ősmamája ősmamájának ősmamáknak ősmamái ősmamáinak
őspapa őspapák őspapának őspapája őspapájának őspapáknak őspapái őspapáinak
ősunoka ősunokák ősunokának ősunokája ősunokájának ősunokáknak ősunokái ősunokáinak
özvegy özvegyek özvegynek özvegye özvegyének özvegyeknek özvegyei özvegyeinek
özvegyasszony özvegyasszonyok özvegyasszonynak özvegyasszonya özvegyasszonyának özvegyasszonyoknak özvegyasszonyai özvegyasszonyainak
papa papák papának papája papájának papáknak papái papáinak
rokon rokonok rokonnak rokona rokonának rokonoknak rokonai rokonainak
sarj sarjak sarjnak sarja sarjának sarjaknak sarjai sarjainak
sógor sógorok sógornak sógora sógorának sógoroknak sógorai sógorainak
sógornő sógornők sógornőnek sógornője sógornőjének sógornőknek sógornői sógornőinek
szépanya szépanyák szépanyának szépanyja szépanyjának szépanyáknak szépanyái szépanyáinak
szépapa szépapák szépapának szépapja szépapjának szépapáknak szépapái szépapáinak
szépmama szépmamák szépmamának szépmamája szépmamájának szépmamáknak szépmamái szépmamáinak
széppapa széppapák széppapának széppapája széppapájának széppapáknak széppapái széppapáinak
szépunoka szépunokák szépunokának szépunokája szépunokájának szépunokáknak szépunokái szépunokáinak
tejtestvér tejtestvérek tejtestvérnek tejtestvére tejtestvérének tejtestvéreknek tejtestvérei tejtestvéreinek
testvér testvérek testvérnek testvére testvérének testvéreknek testvérei testvéreinek
testvérbáty testvérbátyák testvérbátynak testvérbátyja testvérbátyjának testvérbátyáknak testvérbátyjai testvérbátyjainak
testvérhúg testvérhúgok testvérhúgnak testvérhúga testvérhúgának testvérhúgoknak testvérhúgai testvérhúgainak
testvérnővér testvérnővérek testvérnővérnek testvérnővére testvérnővérének testvérnővéreknek testvérnővérei testvérnővéreinek
testvéröcs testvéröcsék testvéröcsnek testvéröccse testvéröccsének testvéröcséknek testvéröcséi/testvéröccsei testvéröcséinek/testvéröccseinek
unoka unokák unokának unokája unokájának unokáknak unokái unokáinak
unokabáty unokabátyák unokabátynak unokabátyja unokabátyjának unokabátyáknak unokabátyjai unokabátyjainak
unokahúg unokahúgok unokahúgnak unokahúga unokahúgának unokahúgoknak unokahúgai unokahúgainak
unokanővér unokanővérek unokanővérnek unokanővére unokanővérének unokanővéreknek unokanővérei unokanővéreinek
unokaöcs unokaöcsék unokaöcsnek unokaöccse unokaöccsének unokaöcséknek unokaöcséi/unokaöccsei unokaöcséinek/unokaöccseinek
unokatestvér unokatestvérek unokatestvérnek unokatestvére unokatestvérének unokatestvéreknek unokatestvérei unokatestvéreinek
úr urak úrnak ura urának uraknak urai urainak
utód utódok utódnak utódja utódjának utódoknak utódjai utódjainak



Noun Plural form As a possessor As a possession (of 1) Stacked As multiple possessors As multiple possessions (of 1) Plural stacked

ükanya ükanyák ükanyának ükanyja ükanyjának ükanyáknak ükanyái ükanyáinak
ükapa ükapák ükapának ükapja ükapjának ükapáknak ükapái ükapáinak
ükmama ükmamák ükmamának ükmamája ükmamájának ükmamáknak ükmamái ükmamáinak
ükpapa ükpapák ükpapának ükpapája ükpapájának ükpapáknak ükpapái ükpapáinak
ükunoka ükunokák ükunokának ükunokája ükunokájának ükunokáknak ükunokái ükunokáinak
vér vérek vérnek vére vérének véreknek vérei véreinek
vérrokon vérrokonok vérrokonnak vérrokona vérrokonának vérrokonoknak vérrokonai vérrokonainak
vő vők vőnek vője/veje vőjének/vejének vőknek/vejeknek vői/vejei vőinek/vejeinek
vőfély vőfélyek vőfélynek vőfélye vőfélyének vőfélyeknek vőfélyei vőfélyeinek
vőfiú vőfiak vőfiúnak vőfia vőfiának vőfiaknak vőfiai vőfiainak
vőlegény vőlegények vőlegénynek vőlegénye vőlegényének vőlegényeknek vőlegényei vőlegényeinek


