
•> 

a 

aj, Szp. id. alj | das untere, das untén befindliche; édr 
ajne a föld alá, édr ajdnfize a föld alatt, édr ajdnfiien a fold 
alul; pívdn ajra alattunk. 

ajal: a.-jen alsó rész, alul való rész v. oldal | der untere 
teil, das unterhalb befindliche ; yuzanSn ajal-jenfiéen Kazán 
városa alatti vidékről. 

ajak, Szp. id. oldal | seite, vö. GOMB. ; ajakra messze | in 
der férne; ajakran messziről | aus der férne; ajakri messze 
eső, távoli | entfernt. 

ajak-pdrfizi oldalborda | rippe. 
aj§p, Szp. id. hiba, vétek | fehler, schuld [kazB. aj§p, 

ajdb < ar,]. 
ajSpla- vádolni | anklagen. 
ajdplan- vétkesnek találtatni | für schuldig erklárt werden, 

OCTaTLCfl BHHOBHHM'b. 
ajdpU hibás, vétkes | schuldig. 

ajdr, Szp. §j§r ménló | hengst [kazB. ajy§r]. 
ajyyr- tüzesen nyeríteni, sivítani | feurig wiehern, schrill 

aufschreien [ónomat, vö. tel. kirgR. aik§r- mit schrei hinaus-
jagen, altV. id.]. 

ajlSm mélyedés, völgy j niederung, thai ; vö. aj. 
aJDiir hátul nyitott teherkocsi | ein hinten offener fuhr-

wagen, pu^BaHTj (== kutsSr). 
aJDiir (aj-\-tiir§) szent Isten! | Herr Gott! [vö. kaz. etc.'R. 

ai ausruf der verwunderung; (alt.) ruf beim treiben desviehes; 
(ad.) ausruf bei der erinnerung an das vergangene schöne]. 

ajvan, Szp. id. ostoba, oktalan | dumm, einfáltig; pirgn a. 
kdlhmdre üt halljad a mi oktalan imánkat! [kazB. kajban, yaj-
ban, misBug., misN. yajican haustier < ar. hajwan lében; be-
lebtes wesen, (last)tier; dummer mensch, tölpel Zenk. 398.]. 

aya, 1. p§jaya [kaz. etc. R. aya álterer brúder, onkel]. 
avay igazgyöngy | echte perle, aceMqyrt [kazB., kazR. 

ak$k carneol, kazO. serdalik; kazR. ayak serdalik < ar.]. 
ayal', ayahr, Szp. arai' hiába, ok nélkül, tréfából; ingyen; 

Pansonen H. Csuvas szójegyzék. (NyK. XXXVII. Mell) 
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vergebens, unnütz; umsonst; a. kalas- fecsegni, hiába beszélni; 
a. ísut természetes, közönséges kő | natürlicher, gewöhnlicher 
stein; a. kun hétköznap | werkeltag. 

afölDat- hangosan, fennhangon nevetni | laut lachen; ayjl-
Datsa kulai! hangosan nevet; [ónomat, vö. kazO. ajy§lda-]. 

ay§r, Szp. id. biztosan, bizonyosan j gewiss, sicher; a. tdnfiíe 
pdDst pui bizonyosan a világ vége közeledik | gewiss náhert sich 
das ende der welt [kazB. ak§r$ gewiss; kazR. aySr doch, ge
wiss < ar.]. 

ayjir- bőgni, morogni | brüllen. brummen [kaz. ak§r-}. 
a/lat- nyögni [ áchzen, CTOHaTb (Ucsebn. 132. oxaTt) [óno

mat, vö. kaz. oszmE. ay ausruf der unruhé, des leidens, der 
verwunderung]. 

ah, Szp. 1. a.G§. 
ak-, Szp. id. vetni | sáen [kazR. ik- ackern, oszmR. ác

sáén, pflanzenj. 
cioa, Szp. id. eke | pflug, caőaHL [vö. ak'}. 

aGakus = aGa. 
aGa-pus, Szp. aGci-puzd eke | pflug, IIJIVTT>. 
cLGa-turafiíd ekeszarv j pflugsterz. 
aGa-uj§/ negyedik hónap | der vierte monat. 

aGar : a. jdtti (folkl.) erős termetű eb, pisze-, nem hegyes
orrú, mint az orosz agár (6op3aa coSana); nem nagyon sebes, 
de erősebb a farkasnál; ez a fajta most már nem létezik | hund 
von kráftigem körperbau, die schnauze stumpf, nicht spitzig, 
wie die des russischen windhundes; nicht besonders schnell im 
laufen, aber so stark, dass er den wolf bewáltigen kann; aGar 
jSttizsmm tulatnS (meséből) hajszolták őtet agarakkal; aGar j3t-
Wm ássa pirai, ajkki viüdr yjvsl p§yai. — sara suna (tal. mese) 
agaram gázol, oldalán keresztül néz a nap. — teherszán (hársfa
kéreg nélkül való szán) [barR. igár etc. vö. FUF. II, 113.]. 

aG§, Szp. ak ime! [ da, siehe da! B O T Í ! aG§, sire, xaiar~ 
zsm, uksa parappör ime, nektek, gonosz szellemek, pénzt adunk; 
ak tur§ (Szp.) Isten bizony! eü Eory! — Vö. GOMB. [vö. jak. 
ágai wohlan! áyá interj. der verwunderung]. 

aGds : a.-maG§s csodálatosan, szokatlanul, feltűnően, iszo
nyúan | wunderlich, aussergewöhnlich, schrecklich; a.-m. yjts§r-
lawtid idomtalanná vált (pl. betegségtől); a.-m. kilét, naj'íal'nik 
pul' nagy zajjal v. pompával jön, bizonyosan főnök (nagy úr); a.-m. 
vdrzaséd nagy lármával viszálykodnak; a.-m. yitre tumlanza kihid 
szerfelett pompás ruházatban jött. 

akka (folkl.) néne | áltere schwester; vö. mSn akka; yunaca; 
vö. GOMB. [VÖ. csag. szartR. ágáéi áltere schwester, jak. ágas id.]. 

akkdé, Szp. id. hattyú | schwan [kaz. ak-kes]. 
al : al-valíi vese | niere. 
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ah szántani (caóaHT> nevű ekével) | pflügen (mit dem ca-
őaHi) genannten pnug). 

ala, Szp. id. (nagy) szita | (grosser) sieb [kaz. üSk], 
ala-s§l-D§r a Fiastyúk | die Plejaden. 

álla- szitálni | sieben [kaz. ilá-, tel. küárR. atya-}. 
al§, Szp. id. kéz | hand; vö. GOMB. [ujgR., csagR. ülik, 

oszm. etc. R. ül]. 
al3-'/Sjri fenkő | wetzstein. 

al§k, Szp. id. ajtó j thür [kaz. isak].-
al§k-ajr) küszöb j schwelle. 
al§k-paijd Szp. küszöb | scbwelle. 

alilitom : a. salamalik tav sire a násznagy (tuj-pué) üd
vözlő szavai | grussformel des oberleiters der hochzeit [kazO. 
(170. 1.) alajküm ; as-salámu a. MMpi> BaMi>! (grussformel), misN. 
salam alikkdm id. < ar.]. 

al/as- pajkoskodni, csintalankodni | mutwillen treiben, ina-
JIHTL. 

aloa (elav.) az asszonyoknál melldisz, mely üveggyöngyök
ből, pénzdarabokból ós rojtokból ál l ; csatokkal illesztik az ilsn 
nevű kabátra j ein brustschmuck bei den verheirateten frauen, 
der aus glasperlen, geldstücken und fransen besteht; wird 
mit schnallen an den ilsn genannten rock befestigt; vö. yjl-
yalGi; vö. GOMB. [kaz. vlka ohrgehánge, oszmR. halka ring, 
bojim halkas§ halsschmuck < ar. halaka, vulg. halka ring (ins-
besondere von metall), glied einer ketté Zenk. 394.]. 

alld, Szp. id. ötven | fünfzig [kaz. Uh]. 
albastd gonosz embernek, varázslónak, öngyilkosnak, pálinka-

ivástól meghalt embernek szelleme, mely betegséget és rossz ál
mokat okoz I der geist eines bősen menschen, eines zauberers, 
eines selbstmörders, eines von übermássigem schnapstrinken ver-
storbenen u. dgl., welcher krankheit und bőse tráume bringt 
[kaz. albastS]. 

alza ujjatlan gyapjúkesztyü | wollener fausthandschuh, Ba-
peatKa [vö.? al§ kéz]. 

alza-tuh ujjatlan bőrkesztyű j lederner fausthandschuh, 
pyKaBHD;a. 

alt-, Szp. id. ásni, vakarni | graben, scharren [vö. kazR. 
is- rudern, tel. alt. kom. oszm. etc. R. ás- rudern; (csag. oszm. 
ad.) kratzen, scharren, graben]. 

alD§r, Szp. id. gömbölyű, fából való merítő-edény j grosse 
rundé kellé. 

alüSr-sdlDdr a Gönczöl szekere ! der grosse Bár. 
ama, Szp. id. nőstény; anya | weibchen (\ron tieren); mut

ter; j§D§-ami nőstény kutya j hündin; ama-yur, %ur-ami nőstény 
lúd | weibliche gans; ÍG9 aman§n pihkser afiía, py,rD$ p?r jatU.— 

1* 
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yra-ihrnizem (tal. mese) mind a két anyának öt gyermeke van, 
valamennyien egynevűek. — a lábujjak körmei. [kkirgE. emá 
die alté]. 

amak: ttDan a. valamely betegség, (?) nyavalyatörés, görcs | 
(?) epilepsie, krampf (MAGN. 112. jmxopa^Ka; ZOL. raeTT> 6OJ£$3BL 
[krmE. amak arbeit, mühe, sorge, pflege; kazK., barE. imgdk 
schwierigkeit, sorge, not, mühe]. 

aman-, Szp. id. megütődni, eltörni J verletzt werden, ab-
brechen [kas. imgan-]. 

amin a pogányvallású imádságok végén használt szó | wird 
am ende der heidnischen gebete gebraucht; ajvan kdlUrnnre yus 
kurza yaBdl il! amin, sirlay / [kaz. amin < ar.]. 

an : an-pnssi (Ucsebn. 5.) iuieio (váll | schulter) [kaz. in, 
kazO., ASM. 136. dpn]. 

an, Szp. id. ne | nicht! 
an-, Szp. id. leereszkedni, leszállni | sich hinunterlassen, 

absteigen [kaz. etc. E. in-, kazB., kazO. iy-]. 
andi : ydvú-andé, ydvel-andzd nyugat | west. 

ana, Szp. id. darab szántóföld J ackerbeet, 3arOHi>; vö. GOMB. 
[csagE. ayiz brachfeld, weites leeres féld, dyiz stoppelfeld, oszmE. 
ay§z, andz stoppelfeld], 

anasla-, Szp. id. ásítani | gáhnen [ZOL. szerint kaz. indsla-($)]. 
anaDalla lefelé, víz mentében | stromabwárts [vö. an-]. 
anatra lent, alul | untén, unterhalb; anatrana Tajrukta, 

túra Majnik lent lakik Tajruk, (fönt) a hegyen Majruk (nép
dalból) [vö. an-]. 

anatri lent levő, alul való | untén, unterhalb gelegen. 
an§ra-, 1. anDra-. 
ani napa j schwiegermutter; vö. anne [altE. andi mutter-

chen, alté frau, frau überhaupt, szag. kojbE. enái alté frau, ge-
mahlin, frau]. 

anne, Szp. icl. anya j mutter; vö. ani [alt. tel. sor. lebE. 
and mutter, kirg. szag. kcsE. end id.j. 

annezd demin. 
anDa- lesni, rossz szándékkal várni | aufpassen, lauern; vH 

sana ydneme anvaza Urai [kazE. ayd§- lauern, verfolgen, kazV. 
and$- rp03MTt]. 

anno/- éhínségben lenni, nyomorogni ] vor hunger ver-
schmachten, in áusserster not sein; ku J§D3 anDdyaitd süret ezen 
kutya kiéheztetve ballag; v§l anndysa éitnd ő nagy nyomorú
ságba jutott [kaz. intek-]. 

anDSrWy 1. nyak alatti szíj a zabolán j der zaumriemen, 
der unter dem halse des pferdes befestigt wird (== jdven anndr-
ISyj); 2. ezüstpénzzel díszített álladzó az asszonyok és leányok 
fövegein | das mit silbermünzen gezierte bánd an der kopf-



CSUVAS SZÓJEGYZÉK. 5 

bedeckung der frauen und der madchen, das unter dem kinn 
befestigt wird ( = /yspu annSrWyd, ty%ja-anD§rl§%d). 

anzdr, Szp. id. keskeny, szűk | schmal, eng [kaz. iysdz]. 
anzSrlan- keskenyedni, szűkülni | schmal, eng werden. 
anzdrlat- keskenynyé tenni, szűkíteni | verengen. 

anzdrt, 1. §nz§rt. 
ariDra-, Szp., Ucsebn. 131. anSra- megzavarodni, megdöb

benni | verworren werden, den kopf verlieren, 0Őe3yM,ETB; vö. 
GOMB. [kazR. anrai- dumm, töricht werden, misBug. ayydra-
den kopf verlieren]. 

andrat- megzavarni, megdöbbenteni | verwirren, verlegen 
machen; mana ere-/, sdrdm anDratrd engem (fejemet) a pálinka, 
a széngáz megzavart; v§l mana ijüa ijüa anDratrd ő engem 
kérdéseivel zavarba hozott. 

annratmds zavarba ejtő, zavaró | derjenige, der in ver-
legenheit bringt, verwirrt: a., salatmos, kdlt turtmds, tületmds.— 
s§m tapni (tal. mese). 

anfiíay, Szp. id. csak | nur ; vö. GOMB. [oszmR., adR., 
krmR. anjak gesondert, nur, alléin]. 

anfiédk, Szp. id. kutya | hund; ZOL. 5. meHOKi., KVTeHOKB, 
COCVHOKB (kutya-kölyök | junger hund) [oszmR. dn^ak ein junges 
(von tieren)]. 

anGarDÍ, 1. av§n. 
aBdrssa szegény, szegényke (szánakozólag) | der, die arme 

( = mdskdn); a., tertlenzs éiirst, irld/ns kiirajmaéí! 
apla, Szp. úgy | so. 
appa, Szp. id. néne; atyám v. anyám húga | áltere schwe-

ster; die jüngere schwester meines vaters od. meiner mutter; 
pizSk a. nénjeim között a legöregebb | die álteste unter den schwe-
stern, die álter sind als ich; m&n a. atyám v. anyám nénje | die 
áltere schwester meines vaters od. meiner mutter [kaz. kirg. 
etc. R. apa áltere schwester, tante, krm. karR. apa id., TaraR. 
abd die jüngere schwester der mutter; die áltere schwester]. 

aptíira-, aptra-, Szp. id. zavarba jönni | in verlegenheit ge-
raten, den kopf verlieren, o^ypiiTB [kazB. apt§ra-, aptra-]. 

aptSratas (inf.) Ucsebn. 131. O^OJTETI.. 
aptri Szp., apt§ri Ucsebn. 1. aD§. 
ar (folkl.) férfi; fiú | mann; knabe [kaz. ir], 

arzin, Szp. arzin (ar-\-éin) férfi | mann; vö. GOMB. 
ar-éurri nőnemű erdei manó (óriástermetű; nagy melleit 

vállain át dobja a hátára, hol két fiúgyermek szopja azokat); 
férfi módjára viselkedő nő j weiblicher waldgeist (von riesen-
hafter grösse; ihre grossen brüste wirft sie über die schultern 
auf den rücken hin, wo zwei knaben an denselben saugen); 
eine frau, die sich als ein mann benimmt. 
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arán, Szp. id.: arán-arán alig, nagy-nehezen | mit mühe; 
a.-a. íüret nagy-nehezen jár [kaz. arán]. 

araslan, Ucsebn. aröslan oroszlány | löwe [kaz. arSslan], 
ar§m, Szp. id. nő, asszony, feleség | weib, frau, gattin; vö. 

GOMB. [krm. oszmE. harám der hárem; die frauen und töchter, 
die im hárem wohnen; frau, gattin; arZenk. 386. harám eine 
geheiligte sache; or t den zu betreten den profánén oder den 
nicht dazu gehörigen nicht gestattet ist; frauenzimmer; die írauen 
der familie; eine frau oder concubine; vö. ZOL. 137., ASM. 141.]. 

arSm : a. UDÍ, Szp., Ucsebn. 29. erdm, üröm | wermut [kaz. 
ár dm], 

arGan- összebonyolódni, összekuszálódni [ sich verwickeln, 
sich verstricken, cnyTaTLCfl; sip arGanfih a czérna összebonyo
lódott [vo. jak. ir sich verwickeln; csagE. árgán- sich versam-
meln, sich anschliessenj. 

arGat- összebonyolitani | verwickeln. 
arG§ az ing alsó külön része; a kabát előrésze | das untere 

stück am nemde; das vorderstück des rockes; Ucsebn. 21. no,a;oJiT> 
[kirg. telE. irgá der untere teil des jurtengitters (kirg.); tür-
schwelle (tel.), kirgE. trgá der teil des jurtengitters bei d e r t ü r ; 
(orenb. szót.) erge HHíKHjm *iacn> KHŐHTOTIHOH ptineTKH]. 

arla- Szp., 1. av§rla-. 
arlan, Szp. id. vakondok | maulwurf [kaz. árián]. 
arman, 1. avSr-. 
ama, Szp. id. polyva | spreu, MSKHHa; vö. GOMB. [kaz. 

árba]. 
arBal§x polyvatartó | spreubürde, MflKHHHHu,a. 

arsus görög dinnye [ wassermelone [or. apőy3z]. 
arz§ : kürÉ9-arz§ szomszédok J nachbaren [vö. köz-tör. ar§ 

jenseitig, die andere seite, kirg. kojb. szagE. ar gegenüber (kirg.); 
(kojb. szag.) jenseits]. 

arfiía, Szp. id. láda, szekrény (a fedele sarkakon fordul) | 
kasten (dessen deckel mit angeln versehen ist); vö. irza; vö. 
GOMB. [kaz. árja]. 

as emlékezet; ész | gedáchtnis; verstand, vernunft [kazB. 
is gedáchtnis, sinn, verstand]. 

az§n- emlékezni, emlékünnepet ülni; imádkozni | sich 
erinnern; eine gedáchtnisfeier haltén; beten, flehen. 

azSani a halottak emlékünnepe j gedáchtnisfeier. 
assdr esztelen, bolond | unvernünftig, thöricht. 
ashi' (as-\-tu-) vigyázni | acht gebén, sich achten. 

as- megromlani, kicsapongani, pa3BpaTHTLCfl; őrjöngeni, 
dühöngeni, ŐÍCHTBCS | verdorben werden, ausschweifen; rasend, 
toll sein; vSl vr/dfiíd V§^§(ÓZ9B(£) azai ő hébe-korba dühöng; 
vö. ASM. 61. as- ÖBCHOBaTLca; ZOL. 7. aza- vb yMa COÍÍTH, Ö'B-
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CHTfcca [kaz. kirg. etc. E. az- den weg verlieren, sich verirren; 
verführt, verdorben werden]. 

ask§n ledér, léha j liederlich, ausscbweifend, pa3BpaTHbif. 
astar- elcsábítani | verleiten, verführen, coőjia3HBTb. 

az : 
azanne nagyanya (az atya részéről) | grossmutter (váter-

licherseits). 
azaüe nagyatya (az atya részéről) | grossvater (váter-

licherseits); m§ii azat'te dédapa | urgrossvater. 
azamzd, a. sin varázsló, varázslónő | zauberer, zauberin 

[? kazE. azancd gebetrufer, muezzin, azan der ruf zum gebet<ar.; 
vö. ASM. BCS. 120.] 

azamza% id. 
azamat: a, JoBsrri szivárvány | regenbogen ( = saramat-

kdBsrri}. 
azap, Szp. id. kín, gyötrelem | qual, pein [kaz. etc. E. 

azap < ar.]. 
azaB-erni nagybét | charwoche. 
azaplan- kínlódni, szenvedni J sich quálen, leiden. 
azaplanDar- kínozni j quálen. 

azar-pizer : a.-p. sil kilét nagy szól dühöng | es weht ein 
wütender wind; a.-p. alyazai túlságosan lármázik j er treibt 
übermássig mutwillen; vö. ASM. 115. azar-pizer He^ncTaa cwjia, 
rp03a. 

ázat: §na a. yuínd púpos lett | er wurde buckelig. 
azav agyar, szemfog | hauer, eckzahn [kazE. azü eckzahn, 

bauer, backzahn; misBng. azaw backenzahn], 
az§r%a- eltalálni, kitalálni | erraten, einen schluss ziehen, 

3aKJiio<iHTi>, .nora^aTLca. 
asl§ nagy; előkelő | gross; vornehm; sak piirtre kam a. í 

ebben a házban ki a (fő)gazda? a. ttBd a nagyböjt | die grossen 
fasten [vö. GRÖNB. 68.]. 

aslaDÍ (add-\-aD%), Szp. id. mennydörgés | donner; a. 
av§Dat mennydörög j es donnert. 

asldlas (inf.) Ucsebn. 132. BejffltiaTb. 
asldlan- nagyobbodni | sich vergrössern, grösser werden. 
asWlat- nagyobbítani | vergrössern. 

aslSk, Szp. id. szénapajta | heuschuppen [kazE. aslSk ge-
treide; a. kdldtd scheune; csagE. aslik getreidespeicher]. 

aza, Szp. id. hím; atya j mánnchen (von tieren); vater; 
a.-yur,yy,r-azi gunár j gánserich; a. avnat mennydörög |es donnert; 
vö. ASM. 101. [tel. alt. csagE. aca álterer brúder, onkel; (alt.) 
váterchen; (csag.) mutter, bejahrte frau, altV. aca 0Ten,i> (atya| 
vater), oszmE. á$a greis]. 

ata-tíyld mennykő i donnerkeil; vö. GOMB. 
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asldk ingbéllés (az ing felső részénél) [ hemdfutter (arn 
oberen teile des hemdes) [kaz. vcldk]. 

as, Szp. id. hús | fleisch [kaz. as nahrung, speise], 
as- gázolni (vízben) | waten; v§l sírnia url§ ássa kasrd a 

folyót átgázolta [KADL. kel.-nyelvjár. as- über etwas hinüber-
steigen, kazE. as- hinaufsteigen, sich erheben]. 

aíak szamár | esel [kaz. iidk). 
aí§k, Szp. id. háncsból szövött lótakaró | von lindenbast 

gewebte pferdedecke, Topiranje (ZOL. poroaca, vö. MAGN. 202). 
aÉSlli, Ucsebn. 21. alSzSlli (aí§-\-é§U§) törülköző [ hand-

tuch [kaz. selge].. 
askal, skal (postpos. c. acc.-dat.) szerint, példánál fogva 

gemáss, nach; mana, sirs skal vdlüa pSzdlfiíd az én példámtól, 
a ti példátoktól ő is elromlott; savna-skal y%ma%a tiy/sa kajgii 
az ő példájánál fogva te tökfilkó leszel; silpsdne skal yniidljr/Á 
ty,B§nn§ (közm.); vö. ASM. 210. 

ask§n-, Szp. id. pajkoskodni, csintalankodni | mntwillen 
treiben, niajiHTL, pi>3BHTBca. 

astar-, Szp. id. lovakkal csépelni j mit pferden dreschen, 
«niHniKOBaTb»; avmi v. tir§ as tarai. 

at- belebonyolódni, megakadni | sich verwickeln, verstrickt 
werden. 

attar- belebonyolítani | verwickeln. 
aúa, plur. amr, Szp. id. nosza, rajta, jerünk! | auf, wohlan, 

gehen wir! vö. GOMB. [kazR aida ausruf der aufmunterung". 
ac-as drusza, névrokon | namensvetter [kazR. adás}. 
anas- eltévedni, vhová vetődni; félrebeszélni, bolondokat 

beszélni (betegségben) | irre gehen; irre reden, phantasiren (in 
einer krankeit); SB? dner Vdrmarwa aDasrSm én tegnap eltéved
tem az erdőben [kaz adás-]. 

aD§, Szp. id. csizma | stiefel; vö. GOMB. [kaz. itdk], 
atpSri, Szp. aptri, Ucsebn. 38. aptSri (aD§-\-p§ra) ár | 

pfriemen, mnjio. 
ADSI, Szp. id. Volga folyó | der fluss Wolga; Sy,)§A>K&ma 

folyó | der fluss Kama [kaz. Iddl]. 
aüi ipa J schwiegervater; ku manSn a. ez az én ipám; kii, 

aüil gyere, ipám! — vö. at'te; aslaüi. 
atkS Szp.: a.-kiirSk bot. valamely növény I irgend eine 

pflanze (vö. ZOL. att§k nanopoTHHKB). 
atma merettyű (a halász partról húzza a vízben) | fisch-

hamen, HaMeTKa. 
atpSri, 1. áö§. 
aMe, Szp. id. atya | vater; vö. am; vö. GOMB. [vö. kazB. 

ata váterchen (ein kinderworfc). 
attszd demin. 
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afiza, Szp. id. gyermek; ifjú, fiatal ember | kind; bursch, 
jüngling; afiía-pöpia, apza-pt'sa gyermekek j kinder; apian-
apzi unoka | enkel, enkelin; vö. GOMB. (VÖ. mongG. aci le petit-
fils, le neveu). 

apzas kedvencz, kedves j liebling, liebchen; vö. ? apéa. 
apzasla- kedvelni, beczézni, kényeztetni ] hátsebein, ver-

zárteln. 
afizdlna?, timsó | alaun [kaz. aeü-tas, áéd-tas}. 
av-, Szp. id. hajlítani, meghajtani | biegen; vö. GOMB. [kaz. 

9J-; oszmR. ái-, tarR. ág-]. 
axdYi- hajlani | sich biegen, gebogen werden. 
avdúfizdk hajlékony | biegsam. 

aval, Szp. id. hajdan, régen | vormals; vö. GOMB. [kazB. 
aüald < ar.]. 

aval/i hajdani | vormalig. 
avalplls hajdani, régi szokás szerint | auf ehemalige, 

alté weise. 
avan, Szp. id. jó ; jól | gut (adj. u. adv.); avani, sivi? jól 

vagytok-e, egészségben vagytok-e'? [? csag. oszmR. abadan be-
baut, bevölkert; (oszm.) passend, comme il faut; gut, kirg. csag. 
OT. abdan stark, fest, kráftig, sehr, tarR. obdan schön, gut, treff-
lich ; csagKún. abadan (abdan) schÖn, gut; bewohnt; stark, auf-
fállig, angenehm < per., vö. HORN 4.]. 

av§ ime! | da, siehe da! BOHT. ! 
avunDa (avd-^-nnBa) ime ott! amott! | siehe da! 

B O H T J TaMT>! 
avdii, Szp. id. póznákból épült emelvény a gabona szárí

tására i konisches gerüst von stangen zum trocknen des getrei-
des; vö. GOMB. [or. oeimz]. 

anGardi, Szp. id. (av§n-{-karDa) bekerített pajtatér | der 
umgehegte platz, wo sich die dreschtenne befindet, ryMHO. 

avSr nyél | schaft, stiel, heft, griff [szag. kojkR. egir hö-
ckerig, bucklig, krumm, ur. or KpuBoii, H30rHyTbiu; KpHBH3Ha, 
H3BH.<[HHa, krm. sor. etc. R. agri gebogen, krumm, schief]. 

av§r folyó v. tó fenekén levő gödör | tiefe stelle, grube in 
einem fluss od. see, OMJTT. [VÖ. csag. etc. R. ágir- drehen, 
wenden, csagR. dgrik wasserwirbcl; vö. a,v§rla-]. 

av§r-, Szp. id. őrölni | mahlen; vö. GOMB. [kazO. áüdr-
drehen, wenden, alt. etc. R. ábir- id.; vö. jar§m}. 

av§rt- őröltetni | mahlen. 
arman, Szp. id. ( < *avh"mari) malom | mühle; siv-arman» 

vízmalom [ wassermühle; sil-armand szélmalom { windmühle; 
al-armand kézi őrlőkő | handmühle; vö. GOMB. 

armari-tiixiGaii molnár | müller. 
avdi'la-, Szp. Ucsebn. 132. arla- fonni | spinnen [kaz. drlá-
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id., barE. irld-; vö. tar. kom. csag. oszm. etc. E. dgir- drehen, 
wenden (csag.); spinnen]. 

avSrla-, Szp. id. megtölteni (a puskát) | laden (ein gewehr) 
[vö. ? jak. U- id.; vö. GRÖNB. 45.]. 

av§s- szórni (darát) j worfeln (graupen), BÍATB Kpyny BB 
KopwTi; vö. GOMB. [tel. ujg. oszmE. ás- sichten, worfeln (ge-
treide), szag. kojb. kirgE. es- worfeln]. 

av§t-, Szp. id. kukorékolni; kakukkolni; mennydörögni | 
krahen; kuckuck schreien; donnern; aslaüi av§Dat mennydö
rög | es donnert; jak. át- sprechen, aussagen, berichten ; don 
n e r n ; krm. oszmE. öt- singen, zwitschern, schwatzen, einen ton 
von sich gebén; yoros ötár der hahn kráht; gök ötár es donnert]. 

avDan, Szp. id. kakas | hahn; vö. GOMB. 
avlan-, Szp. id. házasodni j sich verheiraten, eine frau neh-

men; vö. GOMB. [kaz. öjlán-, misBug. ülán-, oszmE. avlan-]. 
avlanDar- házasítani | verheiraten. 

avr§é- meggörbülni, elferdülni (pl. deszka) | sich werfen, 
schief werden, OKopoőiiTLca [vö. szag. kojbE. egir höckerig, 
buckelig, krumm, uneben, szag. kojb. kcsE. egár krumm, gebo-
gen, buckelig, krm. sor. etc. E. dgri gebogen, krumm, schief]. 

avDan, 1. av§t-. 
avud véső-féle. vakaró vas, melylyel vályúkat készítenek J 

eine art hohleisen zum aushöhlen der troge, Teára. 

6 

elek, Szp. id. rágalom, rágalmazás, pletyka, zuvatolás J ver-
leumdung, klatscherei [kaz. alak), 

elekle- rágalmazni, zuvatolni | verleumden. 
eleked rágalmazó | verleumder. 

eb vagy j oder [or. UJIU]. 
elh vájjon, vagy talán | ob, oder vielleicht; nidnédto jur-

lajmastSr ? e. hy,VGÍ sajraoa aj tiveüi í [kaz. álla]. 
emel, Ucsebn. 103. emel, amal', amal varázsszer (melylyel 

gyógyítanak vagy kárt tesznek) | zaubermittel (mit dem man heilt 
oder beschádigt); Ucsebn. 103. jrBKapcTBO; vö. mel [kaz. ámal<:a,Y.]. 

emellé- varázsszerrel gyógyítani vagy károsítani j durch 
ein zaubermittel heilen oder beschádigen; r§l vihw puhtíh, 
3na jumSé emellend. 

emelid varázsló, táltos j zauberer, zauberin; Ucsebn. 103. 
JI'BKapL. 

eBd, gen. man§n, etc. én j ich. 
eBi: e.-karfiídk bába | hebamme [kazO. abdj}. 
eBir, gen. pirgn, etc. mi | wir; vö. GOMB. 
eppin igenis, jól van! nos! hát! tehát | jawohl, gut, nun! 
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alsó; ,laj§% tuJ( ^sppin i§tv§pí» .jól csináld meg!' «igenis, meg
csinálom!)) ezar eppin kihrya! jertek tehát! vö. GOMB. 

ere%, Szp. id., Ucsebn. 26. ers%, ereké pálinka | brannt-
wein; vö. GOMB. [kaz. mak§ < a r . j . 

srey-kurdod bot. pOMauiKa. 
ereimen pók j spinné; vö. GOMB. [VÖ. kaz. ürmaküc, csag. 

oszmE. örümgák, ur. árdmf)dk). 
£resme7i-karDt pókháló [ spinnengewebe. 

erdm, 1. ar§m(-uDÍ). 
eme, Szp. id. hét j woche [kaz. atna < per.]. 

eme-kíin péntek j freitag. 
ez&, gen. sanm, etc. te j du. 
ezir, gen. girm, etc. ti | ihr; vö. GOMB. 
esrel, esreb, halál (személyesítve) j tod (personificirt); vö. 

GOMB. [kazO. yazrail < ar.]. 
énem ember J mensch [kaz. ádám < ar.]. 

9 

dhk Szp. id. hajdan, előbb |ehemals,früher;vö. GOMB. [k&z.dhkd]. 
dhkyi hajdani, előbbi | ehemalig. 

dlűer, Ucsebn. 68. üjien^bi (a Fiastyúk | die Plejaden) [sor. 
leb. szag. kojbE. iilgar], 

ŰGd minta, mustra (pl. a szabónál, czipésznél) | muster, 
modell, BbiKpoÖKa [kaz. elgis]. 

?ÍGdr- érni, elérni, ráérni; megérni | gelangen, zeit habén; 
- reif werden [kaz. élgör-]. 

»m-, Szp. 8m- szopni, emni | saugen; vö. GOMB. [kaz. im-]. 
9tfWt- szoptatni | saugen. 

dmdr, Szp. SmSr életkor, élet | lebensalter, lében; vö. GOMB. 
[kaz. /"timar < a r . ] . 

$m&tt Szp. émet remény | hoffnung [kaz. émSt < -f>er«], 
dmdtlen- remélni | hoffen. 

dwidtszr mohó, sóvár | gierig, asa^HHÉ. 
dn- láng nélkül égni, perzselődni; megfagyni, a fagy által 

kárt szenvedni, elhervadni (növények) | ohne flamme brennen, 
gesengt werden; abfrieren, vor der kálte verwelken, von der 
kálte beschádigt werden [tel. tar. ujgE. öy- verwelken (tel.); (tar.) 
ausgehen (von farben); (ujg.) bleich werden, tob. kaz. TaraE. 
ily- ausbleichen, die farbe verlieren]. 

dndk, Szp. id.: d. s§rzi égés-szag, pörzsölés-szag | brand-
geruch. 

dtit- perzselni, égetni | sengen. 
dne, Szp. id. tehén | kuh; vö. GOMB. [tel. kirg. tob. ujgE. 

inak, jak. ynay]. 
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dmn- hinni j glauben; an Wtfl §na, v§l sujai ne higgy 
neki, ő hazudik; vö. GOMB. [kazO. inán-, csagR. inán-, oszrnE. 
dnan-]. 

diner, Szp. id. tegnap | gestern; vö. GOMB. [kazB., kazO. dydr 
dámmerung, altR. inir abendröte, dámmerung, abendl. 

dneryi tegnapi J gestrig. 
dnsr- fölhangolni (hangszert) j stimmen (ein instrument). 
dnze, Szp. id. nyakszirt, tarkó | nacken [tob. kazE. insa 

nacken, misBug. iyza der teil der brust, der zwischen der schul-
ter und der brustwarze liegt], 

drwd, Szp. id. már, most | schon, jetzt, nun ; kaj d. menj 
már! pvel anfiid 9. a nap már lenyugodott [kaz. indd id., csagKún. 
imái jetzt]. 

dnfiid gyöngy | perle [kazV. m$9, kazB. dn$ü\. 
dreth, 9reth: 9. p§D§-J7isma?id családi ünnep, melyet a 

tavaszi vetés befejezése után. valamint későn őszszel Miklós-nap 
előtt ételáldozatokkal ülnek | ein familienfest mit speiseopfern; 
wird nacb beendigung der frühlingssaat und im spátherbst vor 
dem Nikolaus-tag gefeiert [vö. or. pxdz}. 

drstte, 1. ürstts. 
9T9%' fölriadni, megvadulni, megijedni | scheuen, kollerig 

werden, erschrecken [kaz. érek-]. 
drr/tsr- megijeszteni | erschrecken (tr.), aufschrecken. 

drfiie- szaporodni | sich vermehren [kaz. üré»-]. 
drfiiet- szaporítani j vermehren. 

dZdkle- zokogni, zokogva sírni | scbluchzen [ónomat, vö. alt. 
tel. kirg. etc. E. öksö- id.]. 

dé, Szp. id. munka, dolog | arbeit, sache [kaz. ds). 
déls- dolgozni, munkálkodni | arbeiten. 
ds/s£?i munkás, iparkodó j arbeitsam, emsig, betriebsam. 

dé-, Szp. id. inni | trinken [kaz. dő-}. 
dékd ünnep, lakoma; a pogányvallású csuvasoknál egy 

három napig tartó ünnep, melyet a mezei munka befejezte után 
tartanak | fest, schmaus, gastmahl; dékd-éÍGd dzeééd lakomát 
tartanak (krm. oszm. kar. T. E. icki, csagE. ickii trank; trink-
gelage], 

dékd-kun npecTOJTBHHH npas^HHKB. 
dzsr-, Ucsebn. 23. vdzsr- kibontani, megszabadítani, fel

gombolni | lösen, loslassen, aufknöpfen, aufhaken [vö. ? jak. ősül 
losbinden, lösen]. 

dírdn- kibontakozni, ki-, megszabadulni, el-, szét-, le
válni | sich losreissen. sich lösen, aufgehen. 

déks (vö. ASM. 239. dé, déks) hiszen | ja, ja doch, doch; 
y,ksti nymmaj déks; dinma ümsstdn? hiszen sok pénz van nálad; 
miért nem vetted meg? [vö. kaz. ic < per.]. 
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dékdrt, Ucsebn. 51. sglort nagy hosszúkás gabonaasztag j 
ein grosser langgestreckter getreideschober, KJia^b [or. cKupdv]. 

dékdrtle- asztagba rakni | aufschobern. 
díen- kimerülni, el-, kifáradni, elalélni | überanstrengt wer-

den, abgemattet werden [misBug. iséan- abmagern (von tieren); 
vö. oszmB. üsán- fául, apatiscb, nacblássig sein; vö. kazB. 
üsan fául]. 

dzenmr- terhelni, fárasztani, nyomasztani | abmatten, 
überanstrengen. 

dzdk, Szp. 1. §zdk. 
9Úns (nagyobb) gyepföld, mező | (grösserer) grasplatz, rasen-

platz, hochliegender grasboden, nojnraa; vö. uélayod [kaz. Ssna 
reutgrund]. 

a 

§j§X, Szp. §Jx§ álom | schlaf; djyjm kiht álmos vagyok; vö. 
GOMB. [kaz. jeke, oszmB. ujuku, tel. alt. kirgB. uiku]. 

9J%§la- szunyókálni | schlummern. 
§j§r, Szp. 1. ajSr. 
Sjje valamely gonosz szellem; ha a gyermek sokáig bete

geskedik és nem fejlődik, ezen szellem az oka | ein böser geist; 
v§l afizana 3. jernd; vö. GOMB. S. V. ije [kaz. djá, iJ9], 

djjs-kur§lc bot. valamely növény; virága olyan, mint a 
máké | irgend eine pflanze, derén blüte der des mohnes áhnelt. 

§jji, Szp., Ucsebn. 100. ijd véső | meissel. 
Slav, Szp. lav előfogat I vorgespann, pnichtgespann, das 

fahren od. transportiren mit míetpferden, noji.BO.a.a; marim jaBa-
lazene turttarma §lava kdríetni ? elvállalod-e poggyászom szállí
tását (lóval)? mana unDa ize kajma Hava kdríetni ? elvállalsz-e 
(lovakkal) engem oda szállítani? vö. GOMB. [kazB. lau, kazB. 
oláu, misBug. §law, kirgB. ulau). 

dlavíd, lavdíd bérkocsis; fuvaros | kutscher eines pfiicht-
gespannes od. der mietpferde; fuhrmann. 

§ld'/- emelkedni, fölhágni (pl. hegyre, második emeletre) } 
aufsteigen, hinaufklettern [? vö. kaz. &lo, tsnB,.-uluk gross, er-
haben ; su uluk káldi (tar.) das wasser ist gestiegen]. 

§man, Ucsebn. 88. id., Szp. uman földi giliszta, eső-féreg j 
regenwurm, .noat̂ eBOH *iepBfliU:>; vö. GOMB. 

§m§r csendes, meglehetősen meleg és borult (időről mondva) | 
still, ziemlich warm und bewölkt (vom wetter); sa?iDal§k §. tSraí 
[alt. tel. szag. kojb. küárB. am§r ruhe, frieden, das ausruhen, 
erholung, ur. am§r cnOKOÜHhíii, MHpi>, IIOKOM]. 

§m§rt, Szp. omert: §. kaj§k, Szp. e.-k. sas | adler (vÖ. ASM. 
BCs. 64, 65. amdrt-kaj§k id.). 
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din§rt- túltenni vkin, felülmúlni vkit | übertreffen, es jmdm 
zuvor tun ; SmSrtmalla t'sy,B§r fussatok versenyt! [oszmZenk. 137. 
öijret- vorangehen, einem anderen zuvorkommen. überholen, 
einen anderen hinter sich lassenj. 

§mma miért? | warum? 
§mra, Szp. emer (?) szügy | brust (von tieren) (vö. ZOL. 

umra, öe^po jtoma^n) [kaz. TaraR. vmrau die brust (von tieren)]. 
§mzan- irigyelni | beneiden. 
§n emlékezet; ész | gedáchtnis; verstand, verstándnis [kaz. 

adR. ay auffassungskraft, scharfsinn, verstándnis; (ad.) erin-
nerungj. 

§nla-, §nlan- megérteni | verstehen, einsehen. 
gnlan.Dűr- magyarázni | erkláren. 
§nl§ kinek jó emlékező tehetsége van ; eszes, képes j mit 

gutem gedáchtnis begabt; verstándig, fáhig. 
§nz§r: §. puza ük- elalélni j in ohnmacht fallen. 
SnzSrtran váratlanul j unerwartet, HeqaaHHO. 

Sn- sikerülni | geraten, gelingen, gedeihen; manSn dé §nza 
pirat az én munkám sikerül [kaz. TaraR. wt)-]. 

Snoar- sikeressé tenni | machen dass etwas gelingt, glück 
bringen. 

3nz§rt, anzSrt olyan betegség, mely abból ered, hogy az 
ember veszekedök v. pörlekedők közelébe jutott; tünetei főfájás 
és hányás | eine solche krankheit, die daher stammt, dass man 
in die náhe von streitenden od. hadernden geraten ist; vö. 
MAGN. 142. 

§nD§i(- esküdni | schwören [vö. kaz. ant, and eid, schwurj. 
dyoajld illő, alkalmas | passend, tauglich [vö. kazB. nyáj, 

Syaj id.]. 
§ram, %iram, Szp. uram utcza | gasse, strasse [kaz. uram}. 
Sratlan-, "ratlan- megörülni | froh werden [vö. ov.padz frohj. 
*raine rokonság j verwandtschaft [or. podnfi\ 
Srskal szerencse | glück [kaz r§skal < ar.]. 

§rskalld szerencsés | glücklich. 
§ria lisztharmat, köd, melytől a gabona rozsdásodik [ mehl-

thau, brand ira getreide [or. pata; vö. misN. §rza id.]. 
Sru nemzetség, rokonság | verwandtschaft, geschlecht, po^L; 

pdr pajns yur§nDas-§ruBa 9smséim£ par! [kazB., kazO. rii, 
kirgR. urü], 

3s, Szp. es ész; tanács j verstand: rat (vö. Razsk. I, 141.); 
§s par- tanácsolni | rat gebén, raten [kom. ujg. oszmR. us). 

§sl§ eszes | verstándig, klug. 
§ss§r esztelen | un verstándig. 

§s-, Szp. es- meríteni; lefejteni, tölteni (italt a hordóból) | 
schöpfen; abzapfen, abziehen [kazB. sos- kitálalni az üstből, 
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fazékból kiönteni az ételt | ausschöpfen (speisen); altV. sus-
schöpfen, ausschöpfen (qepnaTL; BbiqepiiHBaTb, BbuiHBaTB KOB-
niOMT.)]. 

Sskdfih hosszúkás lapát (merő-kanál), melylyel gabonát 
v. lisztet merí tenek J mehlschaufel, kleine schaufel u m korn 
od. mehl aus- u n d einzuschütfen, JIOTOKI. (kazB. soskSc, 
misBug. soskoc). 

§za vetélő | weberschiffchen [kazB. susa, sósa]. 
dzan, Szp. ozan nyírfajd | b i rkhuhn, b i rkhahn; yir-3. császár

madár j hase lhuhn [kaz. tobE. man]. 
§zat-, Szp. ozat- kisérni, elkísérni | begleiten [kazB. ezat-]. 
§sla malátáié, sörmust | bierwürze [or. cycjio; vö. kazV. 

sosla]. 
§sta, Szp. osta mester, művész | meisler, künstler [kazB. 

osta < per.]. 
dsta-plat'nik asztalos | tischler, CTOJiapB [or. -ruiomnuKTi]. 

§éta hol? | wo ? 
§s, Szp. os bél, belső | das innere; tumüir Séd ruha

béllés | kleidfutter'; vö. GOMB. [kaz. dó], 
SéS, Szp. oéo meleg | warm; SzSray meglehetősen meleg J 

ziemlich warm; vö. GOMB. [kaz. 9SS9, oszmE. §ss§, csagKún. isi?, 
ujgE. izik, tel. altE. üzu]. 

SzSk, Ucsebn. 121. SzSy, Szp. didk sekély; zátony, sekély 
hely ) untief; untiefe; 3. hr zátony j untiefe. 

Ssti azon kész ételek, melyeket hazulról hoznak a mezőre az 
ott ingyen dolgozó szomszédnép megvendégelésére | die esswaren, 
welche man fertig bereitet aufs féld bringt zur verpflegung der 
nachbaren, welche ohne weiteren lohn hilfsarbeit verrichten [kazO. 
dstdj, misBug. síi ropox* BapeHHíi, ,HOB. rycToft, misN. »ét% 
KanycTa]. 

9D§r pézsmás patkány, | bisamratte, bisamspitzmaus, BBI-
xyxojib. 

9V-, 1. U-. 
SvS, Szp. id. tapló j zunder. 

SvSlSy: S.-kSmBa fagomba, melyből a taplót készítik | 
feuerschwamm. 

§V9S, Szp. id. nyárfa | espe; vö. GOMB, [kazB. usak, tobE. 
ausak, szag. kojb. kcsE. os espe, pappelj. 

dVds-kdiiiBi valamely gomba [ irgend ein pilz, (Ucsebn. 86.) 
nOftOCHHOBHK'B. 

SvSs-kSrSé valamely gomba | irgend ein pilz, (Ucsebn. 86.) 
no.urpys^OK'b. 

§V9S, Szp. id. viasz | wachs; (vö. vus) [kazB. bal-auSz], 
§V9S: 9.-J9V9Z9 valamely cserje; hasonlít a kSpféayGS nevű 

cserjéhez, bogyói mégis másfélék, hasonlók a foltos áfonyához, 
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nem ehetők | irgend ein strauch mit beeren, die den moos-
beeren áhneln. 

ijd, Szp. 1. öjji. 
ÍGSI, Szp. id. malik | eichel; {sörös-, -/irö-iGslli fenyő-toboz I 

kiefer-,. flchtenzapfen; vö. GOMB. [kaz. akáh, akálá}. 
iGsrfiíd lepény | eine art pfannkuchen, ŐJiHHt; vö. GOMB. 

[ — misN. icprca eine art nudeln (v. anderer form als salma)]. 
ikken úgy látszik | es scheint, KaateTCH; völ {söría-/ t'swsr i. 

ő, úgy látszik, igazán szép [kaz. ikári}. 
ikkd, ik, %Gd két-, kettő j zwei [kaz. ikd], 

ikkdmds második | der zweite. 
iksdl- kevesbedni [ sich vermindern, abnehmen, yŐaBjmTLca; 

siv iksdlfifo a víz apadt [oszm. krmE. áksil- id.]. 
iksdt- kevesbíteni | vermindern, verringern [kom. oszmE. 

akiit- id.]. 
iksü Ucsebn. 103. 1. jdksii. 
il-, Szp. id. venni, kapni | nehmen, bekommen; vö. GOMB. 

[kaz. al-]. 
iltm ékesség, szépség I schönheit; vö. GOMB. [kazE., 

kazSzp. ilcini]. 
ilemlet- ékesíteni, szépíteni | schmücken, verschönern. 
ilsmh ékes, szép | schön, schmuck; demin. ilsmhéke. 

ilsn- hozzászokni | sich an etwas gewöhnen, npiiBa;i,HTLca 
[kaz. gjalán-, misBug. ijalán-]. 

ildrt- csábítani, csalogatni j anlocken, 3aMaHHTb. 
iltleGen, 1. itle. 
im orvosság j arznei; i.izs kilüdm hoztam orvosságot [kaz.töi]; 

im-jij,m gyógyító varázsigék | zauberformeln, mit welchen 
man krankheiten heilt; im-jum kala- varázsolni { zaubern. 

imls- gyógyítani | heilen. 
im-sam mindenféle orvosság j allerlei heilmittel, arzneien. 

ím&S azt mondják, hírlik | sagt man, wie verlautet, 6y^;-
TOŐH [kaz. im9Í]. 

inze, Szp. id. messze; messzire | férne, weit (wo? wohin?); 
inzstrs messze | weit (wo?); inzetren messziről | aus der férne; 
vö. GOMB. 

inzstri távoli | entfernt. 
itjGo, Szp. jdyGs ángy, bátyám neje; nagybátyám neje; 

(megszólításban) nálamnál öregebb asszony j die frau meines ál-
teren bruders, schwágerin; die frau meines oheims; (als anrede-
wort) eine verheiratete frau, die álter ist als ich; vö. GOMB. [kazB. 
jiys, kaz0. s'itjgd]. 
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iyGezd demin. 
itjos: i.-ar§m özvegy-asszony ] witwe ( = t§l§%-ar§m); i.-a. 

ilsG&n, jsple 9mri imet-si (népdalból) a ki egy özvegy-asszonyt 
nőül vesz, hogy múlik az élete? [ = az előbbi]. 

iyGsk, Szp. id. nyomorúság, szerencsétlenség | elend, not, 
unglück [kaz. barE. imgdk]. 

ir, Szp. id. reggel; korán reggel | morgens; früh am mor
gen [oszm. csagE. dr am frühen morgen; vö. kaz. tob. barE. 
irta morgens, früh; der morgen]. 

irey korán reggel | früh am morgen. 
iryi reggeli | morgen-; i. tSm reggeli fagy. 
ir-'dne reggel | am morgen. 
irydmyi = iryi. 
irnersx korán j früh. 

ir&k, Szp. id. kény, akarat, szabadság; tágas, téres | wille, 
freier wille, freiheit; geráumig; irdGs t'uynS szabad let t ; i. pürt 
tágas, nagy szoba; ir'dk! szabad! [kaz. irafc], 

irdkhy szabadság | freiheit. 
irdksdr kénytelen j gezwungen, gegen seinen willen; 

i. kunná pumái ő itten kényszerítve él. 
irdl-, Szp. irh- olvadni J schmelzen, aufthauen; un§n küld 

irdze süret az ő szeméből csurog a víz [vö. kaz. drd- id.]. 
irdÍD&r- olvasztani | schmelzen (tr.). 
irúfifok * undn küld i. az ő szeméből csurog a víz | seine 

augen triefen. 
irzdr mocskos, szennyes, undorító | schmutzig, unflátig, ekel-

haft (Ucsebn. 124. npespiHHHfi) [vö. kazE. ar schande, scham <ar.; 
arszz schamlos, unverschámt, unordentlich (in der kleidung), un-
höflich, drsizlik (o: drsdzhk) unverschámtheit, unhöflichkeit, u n-
s a u b e r k e i t ] . 

irzdrlen- bepiszkolódni, beszennyesedni | schmutzig werden, 
besudelt, befleckt werden. 

irzdrlsnDsr- bepiszkítani, beszennyesíteni, megfertőztetni j 
beschmutzen, besudeln, verunreinigen. 

irt-, Szp. id. mellette elmenni v. elhaladni; elmúlni (idő
ről mondva) | vorübergehen, vorbeiziehen; vergehen (v. der zeit); 
vö. GOMB. [tel. alt. krmE. art-]. 

irttsr- caus.: eBir dénd sing virdúne turri irtterzs paDdri 
a helyett, a mit ittunk és ettünk, adjon isten annál többet! j 
anstatt dessen, was wir getrunken und gegessen habén, gebe 
gott noch mehr! 

irmn- szeszélyeskedni, csintalankodni | tückisch sein, mut-
willen treiben. 

irDdiiDsr- kényeztetni | verzárteln. 
ismarza (vö. ASM. VII, 237; ismaza) legalább; még csak 

9 Paasonen H. Csuvas szójegyzék. (NyK. XXXVII. Mell.) M 
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wenigstens, doch, (nicht) einmal; %Gd iv§é ijtrSmna i. pdr ivSsta 
pamard én két maroknyit kértem, ő még csak egyetlen egyet sem 
adott; i. pdr ivSsta puzan par adj legalább egy maroknyit! 
[kaz. icmasa], 

isvds mész | kaik [or. U3eecmb]. 
is- ledönteni, lerontani, lebontani, szétbontani | auseinander-

nehmen, niederreissen [kazR, is-]. 
iédU összeomlani, összedőlni, lezuhanni | nieder-, ein-

stürzen. 
is-, Szp. id. úszni | schwimmen; kimBs i. csónakázni J mit 

kahn fahren; kasmenm i. (kormánylapáttal) evezni | (einen kahn) 
wicken, mit einem ruder am hinterteile fortbewegen; vö. GOMB. 
[kaz. is-, oszm. alt. csagE. ás- rudern]. 

ÍD9r- fejés előtt a tőgybimbókat húzogatni | die milch hervor-
locken (durch ziehen an den zitzen vor dem eigentlichen mel-
ken) [vö. altV. (467. 1.) ij-: ijip berip jat cnycKaeri. (KopoBa 
MOJIOKO); ijip perbej jat ne cnycuaeTT. (KopoBa MOJIOKO)]. 

itls', Szp. id. hallgatni, szót fogadni | horchen, anhören; 
gehorchen [vö. kazE. isdt-, kazB.^ kazO. dht-}. 

iltlsGen szófogadó, engedelmes | gehorsam. 

i 

ijt-, Szp. id. kérdezni, kérni | fragen, bitten [kazB. ajt- aus-
sagen, aussprechen, alt., kirg. etc. E. ait- sagen, sprechen, jak. 
yjyt fragen]. 

i'/dla-, Szp. id. (ónomat.) csuklani j schlucken habén, hicken. 
iyra (vad) foghagyma J (wild wachsender) knoblauch, ,n,HKÍfl 

qecHOKt. 
il/an-, Szp. id. megátkozni [ verfluchen [vö. tel. altE. alka-

segnen, kojb. etc. E. alya- id., jak. olya, id.]. 
ilttSn, Szp. id. arany | gold [kaz. altSn]. 
inatlan- szeretettel bánni, czirógatni, kedvelni | liebkosen; 

Vdzem savSnza inatlanza pymaééd ők nagyon kedves és gyöngéd 
viszonyban élnek, egymást nagyon kedvelik; &ne pSrusns inatlat' 
a tehén kedveli, dédelgeti (pl. nyalogatva) a borjút; vö. ASM. 
BCs. 122. 

ira horony, fánc | falz, na3i. (vö. kazV. §r- na3HTb, §rsau 
na3i>, kazO. 3rma- ^OJióiiTb na3i>, Srmau na3i. BI> CTOJIÖÍ, tel. 
barE. §r- in fugen arbeiten]. 

iran, Szp. id. holnap | morgón; iranüan tsBdr kun holnap 
után | übermorgen [vö. ? írj. 

irányi holnapi | morgig. 
iras, Szp. id. rozs | roggen [kas. ar§s, or. pooicb]. 

iras-amSzd rozsüszög, anyarozs | mutterkorn. 
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iras-pdtri (Ucsebn. 65.) imcKapb (Gobio fluviatilis). 
irat-, Szp. id. fájni | schmerzen, web tun; manSn pus ira-

DÜ( fejem fáj [kazB. auSrt-, kazR. aurt-]. 
iratai fájdalom | schmerz. 

ir§, Szp. id. jó | gut; vö. ASM. BCS. 122. [kaz. etc. E. arü 
rein, gut; (alt.) heiligi. 

irl§x, Ucsebn. 113. ir§l§y jóság | güte. 
irldyld jóságos | gütig. 

iryan-, Szp. id. sovány | mager [vö. kazR. ar§k mager]. 
iryanlan- soványodni | mager werden, abmagern. 
iryanlanoar soványitani j abmagern lassen, mager machen. 

irta, Szp. id. hársfakéregből összevarrt kerek vagy négy
szögletes kosár | korb aus lindenrinde; vö. arfiza [kaz. árja]. 

it, ÍDay: iüay ukéa pulmazan pdr s9V9Ds jurdtíh ba pénz 
nincs, egy gyűrű, is jó lenne | falls es kein geld giebt, so wáre 
auch ein ring gut; yjura UdGdí Vdzet sühlle; it süh kajit't'sen 
kurza jul^r.' éaoS tdvandn SavaDerdn JUBÍ irtse pirai • ipay ir-
Dstíssn kurza jul§r! fekete fecske fölfelé repül; nézzétek egy
folytában addig, mig a magasban el nem tűnik! ezen Sz. roko
nunk emlékünnepe múlik; nézzétek egyfolytában addig, míg el 
nem múlik! j eine schwarze scbwalbe fliegt hinauf; betraehtet 
sie fortwáhrend, bis sie in der höhe verschwindet! die gedácht-
nisfeier dieses unseren verwandten S.'s ist im vergehen; be
traehtet sie fortwáhrend, bis sie vergeht (vö. ZOL. 12. %BO% oqeHt, 
BectMa: i. kirh Bulmazan eejiHOB He 6HÜO oueHt HVJKHO). 

iüakla-, Szp. id., Ucsebn. 155. ÍDala- ölelni | umarmen. 
inam öl | schooss, őepeMa. 
ÍD§ páratlan szám | ungerade zahl, Hevert; it tváttf pá

ros-e vagy páratlan? vö. GOMB. [VÖ. ? Hti]. 
itla, Szp. id. sok, nagyon | viel, sehr; i. nummaj túlságo

san | zuviel, allznviel, űberflüssig; vö. GOMB. [it-: vö. ? kazB. 
aktSk letzt, übrig geblieben, überbleibsel; ? telR. adak der letzte, 
schlechteste, geringste, der nach der wahl zurückgelassene]. 

itlari: i.-kun kedd | dienstag. 
itlassi túlság, több mint kell | übermass. 

itti, Szp. id. más | anderer [vö. itla (jelentésre nézve vö. 
mordE. Uja, mordM. ile anderer, mordE. Ujadoms, mordM. Ha
dd ms übrig bleiben)]. 

iv§l, Szp. id. fiú | sohn; vö. GOMB. S. V. 3V§1 ; [kaz. ul, 
oszm. ujgR. oyul]. 

iv§n-, Szp. id. el-, kifáradni | ermüden; vö. GOMB. [? alt. 
telR. ja,in- sich sehnen, streben, sich bemühen, alt. leb. telR. 
jaina- sich abmühen, sich bemühen, sich sehnen; másképen 
GBÖNB. 77.]. 

ivSé, Szp. ivid, Ucsebn. 5. ivSé, uz§ marok, maroknyi | die 
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hohle hand, handvoll, ropcrb; v§l Und par ivHd s§n§y ő vett 
egy maroknyi lisztet; vö. GOMB. [kazB. u§c, uc, kazE. üc]. 

ivSsla- marokba fogni J mit der hohlen hand nehmen. 
iv§s-tuBan9 tenyér | handfláche. • 

iv§t-, Szp. id. vetni, dobni | werfen, schleudern [kaz. at-j. 

3 

jay oldal, fél | seite; J§D§ ja%dnns an pir, v§l sirDd ne menj 
közel a kutyához, harap [kaz. jak]. 

jaySn megközelítőleg, körülbelül | ungefáhr; «san§n ukéu 
nummajih* — ,manÍDs jaydri pur* «mennyi pénz van nálad?» — 
,körülbelül egy rubelem van' [kazE. jakSn nah]. 

jaytd Ucsebn. 56. cocHa (Pinus sylvestris). 
jaGa sima | glatt; jap-jaGa egészen sima | ganz glatt. 

jdGa-k§rriBa Ucsebn. 86. CMpoiatKa (gomba-féle | art pilz). 
jacal- (el)simulni | glatt werden. 
jaGat- simítani | glátten. 

jaaalt: j . sik- fölfelé ugrani f hinaufspringen; jaGalt-jacalt 
sikss pirat' ugrándozik | er láuft hüpfend, macht sprünge. 

jaGalttrn: laza j . (-j.) sikss pirat' a ló vágtat | das pferd 
galoppiert; j . sikss tarmaskdn sy,r(§) kitjan iidppi mar sBir 
(lakodalmi énekből). 

jaklaca: j . sin gavallér, uracs, piperkőcz | kavalier, gigerl 
(Zoii. jaklaaa sima, rJia^Kifi, CKOJIB3KÍM) [VÖ. ? altV. jalaya rojie-
HacTHfi (o ^epeBi), rjia^Kiü (6e3i. cyibeBi>)]. 

jaklaska Szp. sima | glatt; vö. jaklaGa. 
jal, Szp. id. falu | dorf; vö. G-OMB. [kazE. il dorfeinwohner-

schaft, gemeinde, dorf; oszmE. dl gegend, gebiet, alt. tel. lebE. 
ál das eigene volk, das eigene geschlecht; ? kaz. etc. E. aul, 
sor. szag. kojbE. dl, küárE. ay§l dorf]. 

jalzS demin. 
jal-pürDen valamely szellem; mozog a faluban és a melyik 

házba bemegy, oda magával betegséget hoz | ein geist, der 
sich im dorfe bewegt und in dasjenige haus, wohin er ein-
kehrt, krankheit mitbringt. 

jalan, jalanay, Szp. id. egyre, folyvást, mindig | immer, 
fortwáhrend [kaz. jalan], 

jalav lobogó (a minek az arató-ünnepeknél közönséges fej
kendő (siirBan) használtatik) | flagge (als solche dient an den 
erntefesten (russ. noMO í̂.) ein gewöhnliches kopftuch [siirBan]); 
vö. jSlS [csagE. jalau flagge; vö. ? kazE., kazO. jalau die binde-
bánder an der kleidung]. 

jalt = ja Gált. 

\ 
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jalDdra-, julüra-, Szp. id. fényleni, csillogni | glánzen, flim-
mern [vö. kazB. jaltSr-]. 

jalD§rma hosszúkás, szegletes üveggyöngy | eine lángliche 
kantige glasperle. 

jam gödör | grube [or. suua]. 
jamSzdk, jamz.dk, Szp. id. postakocsis | postknecht, postbauer; 

vö. GOMB. [or. ÍIMV^UKZ; vö. kazV. gámsdk}. 
jamzdk-suld postaút | poststrasse, no^TOBaa topóra. 

janay áll | kinn [kazK., kazO. djcik, misBug. ijak, kom. 
csagR. ayak, oszmB. anák]. 

jana%-ajd Szp. áll | kinn. 
janay-sSmmi állkapocs, állcsont | kinnlade, kinnbacken. 

janay, Szp. id. ajtófélfa | türpfosten; aldk-janayi id. [kaz. 
barB. jayak id.] 

janavar csak imádságokban használt szó; tolmácsom véle
ménye szerint ,szegény, szegényke = mdskdn', a lóról mondva | 
wird nur in den gebetsformeln von dem pferde gebraucht; nach 
der meinung meines dolmetsehers gleichbedentend mit mdsk&n, 
alsó ,das arme (pferd)': janavarm v§j-y§vaéis par adjál erőt a 
szegénykének (a szegény lónak)! | gieb dem armen (pferde) kráfte! 
[perZenk. gánawar, gámver tier (im allgemeinen), insbesondere 
wildes, schádliches oder hássliches tier, schwein, éber; vö. 
HOEN 413. sz.; ASM. XXII. kaz. janauar]. 

janDd, Szp. id. kész | fertig, béreit; vö. GOMB. 
jarwdla- készíteni j bereiten, fertig machen. 

janüSra-, janDra-, Ucsebn. 135. (inf.) janSras csengeni, pen
geni, hangzani, visszahangzani | schallen, klingen, hell lauten, 
wiederhallen ; Ucsebn. 135. SBeHBTB; kSvaGal k§ék§rai, siran jan-
Ddraí. -— t'san sassi (tal. mese) a kacsa kvákog, a part vissz
hangzik. — a harangozás; vö. GOMB. [kazB. jay§r-, misBug. jay-
ySra- schallen]. 

janG§r: j . ujar egészen derült idő | ganz helles wetter. 
jap, 1. jaGa [oszmB. jap (jap) eine silbe, die vor auf ja 

(ja) anlautenden adjektiven gesetzt wird um die bedeutung zu 
verstárken]. 

jaBala, Szp. id. holmi, tárgy, áru (ding, sache,gegenstand,waare. 
jaB§lD§k, Szp. id. szélmalom (gyerekjátékszer) | kleine wind-

mühle der kinder [vö. oszm. jap mit sprüngen entlang laufen, 
japálak springend, schnell laufend]. 

jüBdr, 1. j§B§r-jaB§r. 
japsar adakozó I freigebig. 
jar egyenes, egyenesen, egyenes-vonalú, egyenes-vonalban | 

gerade, geradlinig, in gerader linie; j . idVd egyenes szegély; pSr 
j . siir§lza kajnd a jég egyenes vonalban megrepedt; j . sir rajzolj 
egyenesen, egyenes vonalat! 
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jar-, Szp. id. küldeni, ereszteni | sehicken, senden, ab-, los-
lassen; /állap j . mesét mondani; vö. GOMB. [sor. kojb. kcs. szagR. 
§$; ujgR. §t-, jak. yt}. 

jar a: j.-kunSn, j.-kuna egész nap | den ganzen tag; jara-
kunSn Wrshne £Bd virtsaDa kanman egész nap nem pihentem ; 
virSzSmBe Boloarzem jara-kuna v§résa% irtterne az oroszok és a 
bolgárok egész nap verekedtek (Razsk. I, 19.). 

jaraBa, Szp. id. bojt, rojt; az asszonyok és a leányok fö-
vegein (/uspu, tityja), homlokon és halántékon függő ékszerek 
neve, melyek üveggyöngyökből és ezüstpénzből állanak | quaste, 
troddel, büschel; der name der an den kopfzeugen der frauen 
und der mádchen (%uspu, tuyja), auf die stirne und die schláfen 
herabhángenden zieraten, die aus glasperlen und silbermünzen 
bestehen; vö. sersBs. 

jar§m: j.jissi tekerőkerék, motolla | zwirnmühle, garnwinde 
( = kazB. aiidrna, or. Bopoöti, finn kerinpuut); j.-jijéi tdBd tekerő
kerék lába | fussgestell der zwirnmühle [vö. ? kazO. iiüdr- wen-
den, drehen, alt. te]R. ábir- id.; vö. avSr-]. 

jarSn- hintázni, himbálódzni | sich schaukeln, Ka^iaTtca; 
kiikkuk jarSnza av§Da{ a kakuk himbálódzva kakukkol. 

jarSnfiéSk Ucsebn 67., KaTiejii> (hinta j schaukel). 
jarl§k nyugtatvány | quittung [misN. jarl§k schein, zettel-

chen, or. apjiLiKí. id., alt. etc. R. járlak verkündigung, befehl, 
oszmR. jarldf ein kaiserliches dekret]. 

járma járom, iga | joeh [or. apjuó]. 
jarminkks vásár | markt [or. diai. xpMauKa]. 
jazar, Szp. id. ledér, könnyelmű, kicsapongó | ausschwei-

fend, liederlich [vö. ? kaz. kom. oszmR. jaz- vom geraden wege 
abweichen, sündigen, fehler begehen]. 

jazar-kur§G9, -kurk zsurló (fű) I schachtelhalm (Equisetum). 
jazar-sSni «HcnaHCKaa Myxa»; vö. MAGN. 155. 

jasmök, Szp. id. lencse j linse [kaz. jasmSk}. 
jaska, Szp. id. leves | suppe; kuB§sta-jaski káposztaleves J 

kohlsuppe; vö. GOMB. 
jastaoa, Szp. id. szálas, magas és egyenes | schlank, hoch 

und gerade. 
jat, Szp. id. név; férfinép | name; einwohner mánnlichen 

geschlechts, «seele», ^yina; vö. GOMB. [kaz. ai\. 
jatla-, Szp. id. szidni | schelten, schimpfen, őpaHHTt. 
jatlas- egymást szidni | einander schelten. 
jatsSr névtelen | namenlos; ;'. purns gyűrűs ujj | ring-

finger, őe3i>HMaHHbifi najieu;!.. 
jav-, Szp. id. fonni, összesodorni | flechten, BHTL; VÖ. GOMB. 

javGalan- kanyarogni, tekerődzni, kígyózni | sich schlán-
geln, sich ringéin. 
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javdé- hozzákapaszkodni, hozzáragadni | sich anhalten, sich 
mit jmdm abgeben, sich mit jmdm. einlassen; v§l mana jav§srd 
ő hozzám ragaszkodott; TrayvinBe Natatji jav§ssa pivrnaéid Trofim 
és Natalija nagyon jó viszonyban élnek ; vö. SÍB§S- [kaz. jab§s-]. 

javdétar- hozzáragasztani | verbinden. 
je vagy; vájjon | oder; je — je vagy — vagy | entweder — 

oder [kaz. ja id. per. f$ oder (Zenk. 945.)]. 
je no (hát) | nun (alsó), nun denn; je, kajar{ mm ? no hát 

indulunk-e? jé., pwmal tur§ (az imádságok elején) [kaz. ja nun, 
jágdz auf! oszmZenk. ja, je partikel zur einführung einer frage: 
nun ; vö. arZenk. ja im arab. gewöhnliche partikel des vokativs, 
im pers. u. türk. nur vor dem namen gottes oder als heilig 
verehrter personenj. 

Jejdk az Ural folyó ; az Uralyszk város | der fluss Ural; 
die stadt Uralsk; Jejdk yulli Uralyszk [kazB. Jaj§k], 

jejü árvíz, víz-ár; sekély és széles hely folyóban | über-
schwemmung, hochwasser; seichte und breite stelle in einem 
fluss; éirma j . kajnS a folyó kiáradt [mísBug. jajü seichte und 
breite stelle in einem fluss; vö. altB. jajSk wasserfláche, über-
schwemmung; kazB. jaj- ausbreiten]. 

jsl: jel-tum yajard a széltől származó betegség | eine 
krankheit, die vom winde herrührt [? kaz. jil wind; vö. sil]. 

jem : j . jezd egészen zöld | ganz grün [kazO. fiöm scLhl 
id., oszmZenk. jem verstárkungspartikel vor adjektiven: j . jesil 
ganz grün\ 

jen, Szp. id. oldal, irány | seite, richtung; vö. GOMB. [kaz. 
alt. oszmR. jan seite]. 

jenné: apWranS j . nimmi kala jpdlmezdr sujestsrDdm zava
romban nem tudván mit mondjak, hazudtam | in der verlegen-
heit nicht wissend was ich sagen sollte, log ich; vö. Razsk. 
I, 4 3 ; vö. '? jen. 

jenfihk övről függő díszített zacskó a nőknél | vom gürtel 
herabhángender beutel bei den frauen [kazB. jancSk, misBug. 
jáncdk}. 

jeple, Szp. id. hogyan? miképen? | wie? 
jeplesker milyen ? miféle ? I was für ein ? KaKOfi ? 

jsr- csatlakozni vkihez, egyesülni vkivel, szövetkezni, hozzá
fogni | sich gesellen, sich vereinigen; man latana jut laía jerfiid 
az én lovamhoz egy idegen ló csatlakozott; v§l éy,Ga jer fiid ő 
egészen szegény lett; uzal jernizem Máté IV, 24., 6'BCHOBaTH. 

jsrriBe lassan | langsam. 
jer éke szerető; ágyas | liebhaber, geliebte; konkubine (nem 

régen Novoje Jakuskino faluban még előfordult, hogy egy férj törvé
nyes felesége mellett a házban egy másikat, idegent is tartott, kit 
azelőtti férje elkergetett) [vö.kaz.krm. ad.oszmB. jar geliebte <per.] . 
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jert- hozni (embert vagy állatot), vezetni | herbeiführen, 
npHBecTH; vö. Máté XII, 45. 

jes- vinni, elvinni | wegführen. 
jsÉsr- zöldülni j grün werden, aufgrünen [kazB jásar-]. 
jezdl zöld | grün; jem-j. egészen zöld | ganz grün [kazB. 

jáédl], 
jetre Ucsebn. 92. ,n,po6i> (sörét | schrot) [kazE. jadrá < or. 

xdpo]. 
jsvfiie (leány)kérő, násznagy j heiratsvermittler, -vermitt-

lerin, brautwerber, -werberin [kazR. jaucS heiratsvermittler, kazO. 
gaucS cBaTymb, CBaTyHBs]. 

jevdrh hasonló | áhnlich, gleich, IIOXOJKÍÍÍ, no^oÖHbiü; v9l 
aséd j . ő hasonlít az atyjához; vö. Máté XI, 16. 

jevdrh% = jevdrld ; v§l sin san j . azon ember hasonlít reád. 
J9Ge, Szp. id. orsó | spindel [tarE. jig tel. alt. leb. kkirg., 

oszmE. tk]. 
jdGe-yüre patkány | ratte. 

jdGsv nagy reszelő | grosse feile, no.nnHJiOK'L [kazB. igáii, 
csagKún. ikak}. 

jdGdÍDe- ingerelni | reizen, necken. 
jdGdr, Szp. id. páros | paar, nen , ; j . t&Gel? páros vagy pá

ratlan? j.-afiza iker | zwilling; j.-m3j§r két összenőtt mogyoró j 
zwei zusammengewachsene haselnüsse; j.-{v§s összemarok | gáspe 
[kaz. igdz\. 

jdkres ikrek | zwillinge; jdkreídn X^'aXX^ jdkresren pdri 
vilnd egyik iker meghalt. 

jdGdt (folkl.) legény { junger mann, jüngling, bursch, MOJIO-
,21 en^; vö. GOMB. [misBug. J9g»t, kazO. $dgdt\. 

jdksdk, Szp. id. ördög vigyen! vigyen el az íz! ezer mennykő ! 
{fölkiáltás, mikor valami kellemetlen dolog, kár történik) | potz 
tausend! hol's der teufei! (vö. ZOL. j§ksSk ra^i., ra^HHa) [vö. ? 
altV. jeksin- rHyniaTbca, 6pe3roBaTt, jek MepaocTb; ú^Cb, Bpcn't., 
altE. jáksdn- vor etwas absehen habén; beim anbliek einer 
sache zusammenschauern, zurückfahren, barE. jiksdn- erschre-
cken (intr.)]. 

jdksii, Ucsebn. 103. iksü csuklás | schlucken, hick; §na j . 
tioai ő csuklik [vö. alt. telE. §ks§- den schlucken habén]. 

jdksüle- csuklani j schlucken habén, hicken. 
jdlme szilfa [ ulme [kazE. dlma < or. ujibMa]. 
jdÍBdnfihk: un§n kwíd j . az ő szeme vörösnek látszik és 

csurog | seine augen sind errötet und triefen. 
plndr, Szp. id. hótalp | schneeschlittschuh [vö. alt. leb. 

küárE. j§l- glitschen, gleiten, ausgleiten (auf schlüpfrigem boden), 
auf dem eise fahren, sich umhertreiben; altV. j§l- IIO.OTH, 
^BnraTBca, Kamumbcn na jiuowaxz; ZOL. 15. «tat. jildSrya*]. 
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J9lD3r-püskend a hótalp szijja | der fussriemen am schnee-
schlittsehuh. 

jam, Szp. id. vászonnadrág | leinene hősen. 
jdnsr, Szp. id. nyereg | sattel; vö. GOMB. [kaz. djár, oszmE. 

ájar, tarE. agár, jak. yyyr,• vö. telE. iyirga jSatteldeckeH. 
J9nerh- megnyergelni (a lovat) j satteln. 

jdnerfiídk hámpárna | kummetpolster: vö. GOMB. S. V. pn^r 
[kazB. §y§rcak, id. komE. j5y§r^ak packsattel]. 

jdnd, Szp. id. hüvely, tok | scheide; %9Í-J9nni kardhüvely; 
édíd-jdwni bicska-hüvely [kaz. k§n\. 

pyae Szp. 1. iyos. 
jsp, Szp. id. tű | nadel; vö. GOMB. 

jdp-kué tűfok | nadelöhr. 
pph : j . yulS csipkebokor | hagedorn, dornbusch, nnraoB-

HHKTb; vö. Máté" XXVII, 29. 
pp-vSrri szitakötő | wasserjungfer, libelle, CTpeií03a; vö. 

kazV. 9jnd bur§ cTpeK03a. 
jdBs, Szp. id. nedves ] nass; Ucsebn. 71. HeHacTLe; jdp J9BS 

átázott | ganz nass, durchnásst; vö. GOMB. [VÖ. kazB. jdüds, kazO. 
gdü9s, misBug. jüwdé nass; kazO. $9p~$9Ü9Í ganz nass; telE. dibik, 
lebE. jibiy, alt. barE. jibü nass; kazB. pb- feucht werden]. 

)9B=n- nedvesedni | nass werden. 
jdBet- nedvesíteni | nássen. 

J9p%ü permeteg | staubregen; j . s§vaí permetezik [vö. ? jak. 
kyba% staubkörnchen; staubregen, staubschnee]. 

jdpkdii: j . yijra egészen fekete, koromfekete | ganz schwarz, 
kohlschwarz; ;', */ij,ra laia (holló)fekete ló | rappe, BopoHaa 
j ioma^b. 

jdpse szarufa, kantárfa, ászokgerenda j die dachsparren, 
CTponmia [? tarE. (III, 627. 1.) japsi die stelle, wo zwei hölzer 
zusammengefügt sind, füge], 

j&pse háló-kötő tű | netznadel. 
jdpse anya-méh sejtje J die zelle der bienenkönigin, Ma-

TO^HHK'L. 
jdr\ Szp. id. nyom; csík, sáv | spur; streif, rand; vö. GOMB. 

[kaz. dz}. 
jdrle- nyomozni | die spur verfolgen, CJIÍJÍHTL. 
jdrh csíkos [ streifig. 

jdr (az imákban j in den gebeten) lélek (használják a rokon
értelmű tsun szóval együtt) | seele (als parallelwort von isiin 
,seele' gebraucht); ej, tur§, taza jdrdiiiBe, taza iíun§mBa . . . 
azdnaD§p ó isten, tiszta lélekkel, tiszta szívvel . . . imádkozom. 

jdr: íivrt-jdr a ház udvarral és mindennel együtt, a mi 
hozzá tartozik j haus und hof [oszmZenk. jüre die umgebung, 
náchste umgebung eines ortes, eviy jüresi hof um das haus]. 

• 
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pr-, Szp. id. sírni (hang nélkül) | (Iautlos) weinen [? jak. 
yta, ytybyn weinen; vö. csuv. ; t w = jak. ytyk}. 

jdrü sírás | das weinen. 
pr- vigyorogni, (fogát) vicsorítani | grinsen, flennen; s§lna 

au pr ne vicsorítsd a fogaidat! [vö. ?? szagB. §zai- lácheln; 
?? kkirgR. §r^ai- die záhne fletschen, jak. yr$ai hervortreten 
(von den knochen bei abgemagertem körper); klaffen, sich öffnen 
(v. einer wunde);. 

prdy, Szp. id. egy gonosz szellem | ein böser geist, vö. ZOL. 
150. [szag. kojb. kcsB. §z§k gott geweiht, zum opfer geweiht; 
opfer; alt. etc. E. §j§k zum opfer auserwáhlt, ujgE. §d§k das 
von gott geschickte verhángnis; (von gott) gesendet, gesegnet; 
ó-török SdSy opfer (Eadl. 296.), jak. ytyk geachtet, verehrt; heilig]. 

prdlúie pereszlen | spindelscheibe, spindelrolle (am ende 
der spindel). 

prdn-, Szp. id. utálni, undorodni | sich ekein; an jdrdn 
unDnn ne undorodjál tőle! [lazB. jiran-}. 

jdrGs, Szp. id. sor; rend; faépületnek egyes gerendasorai | 
reihe; ordnung; die einzelnen balkenreihen eines hölzernen ge-
báudes. balkenwerk, balkenlage: pa,HT>; nopa^oKi; BBHeub, őpeH-
naTHÍi cpyóij [kaz. nirgá; kirgR. irga der untere teil des jurten-
gitters; kar. L. járgá, altE. járgá die reihe]. 

prae szokás, szertartás j gebrauch, zeremonie; sin vihns 
piuam§ j . temetési szertartás | begrábniszeremonien; vö. az 
előbbit. 

prGeld, Ucsebn. 124. praúh eszes, okos | klug, verstán-
dig , TOJIKOBblH. 

jdrGs- sürgölődni, sürgölődve és hanyagul viselkedni | sich 
voreilig und nachlássig benehmen. 

jdrGdn hanyag v. ok nélkül elhamarkodó, sürgölődő (sze
mély) | voreilig, ein voreiliger mensch. 

J9S, Szp. id. sárgaréz | messing [kazB. jiz}. 
jdz-m: j.-éirli, Ucsebn. 31. pzdm-é. aprószőlő, mazsola | 

korinthen, y3K>Mí> jkazB. jözem], 
jdDem, Szp. id. szérű | tenne, dreschtenne, TÖKÍ MOJIOTHJII>-

HHÍI [kaz. idan diele]. 
jdüem-uj§yd, -ujSy kilenczedik hónap | der neunte monat. 

jdDss, Szp. id. a madár mellcsontja | das brustbein der vögel, 
^yniKa [kazR. jádác]. 

jdDdii, Szp. id. len j lein; vö. GOMB. [kazB. jitdti}. 
jdDdr, Szp. id. mángorló-fa | mangel- od. rollholz, cKajiKa. 
jdven, Szp. id. zabola (szíjból) | zaum (von riemen), y3,na; 

vö. GOMB. [kazB. jegan]. 
j§y mag j samen, sperma; irtne kas man§n j§y kard nekem 

múlt éjjel magömlésem volt | ich hatte in der gestrigen nacht 
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eine pollution (vö. ZOL. 120. родъ; Bazsk. I, 1. id.) [altB. uh 
geschlecht, familie, herkunft]. 

jd'/ßr-, Máté XXII, 3. ji/Jr- (meg)hívni, szólítani j rufen, 
einladen; ma tuja j§-/§r hívd meg őt a lakodalomra; jStta j§y§rai 
ő hívja a kutyát; vö. GOMB. j§T§r-, 

jSla, Szp. id. szokás, szertartás j gewohnheit, sitté, Zere
monie [misBug. jola, kazO. ^ola]. 

jdlazdr állhatatlan | unbeständig. 
jdld, Szp. id. hurok; az öltöny összeakasztója j schlinge; 

schleife (an der kleidung zum zusammenschnüren); vö. GOMB.; 
vö. ? jalav [kazR. jalau die bindebänder (an dér kleidung)]. 

j§lla-, Ucsebn. 23. застегнуть. 
j§l§%- megunni | überdrüssig werden; ввэ jSl§yr§m sirma 

meguntam az írást; евэ j§lryr§m pilDan meguntam a mézet 
[misBug. jalSk- id., bar. tobE. jaUk- faul sein, überdrüs
sig sein]. 

jdldytar- megunatni | überdrüssig machen. 
j§l§n- esdekelni j flehen, bitten [kazB. jal§n-]. 
jdlt, ]э1вау: j . 9sss jaD§m egyszerre kiittam | ich trank in 

einem schluck aus; J§D§ as-taDakne j . s§tsa jafiid a kutya fölfalta 
a húsdarabot I der hund schluckte in sich, verschlang auf ein
mal das fleischstück; sizdm jdlt-jdlt iiiet fényesen villámlik | der 
blitz leuchtet. 

jdlDdmat- fényleni | glänzen, schimmern, leuchten, бли
стать; vö. GOMB. [kazB. jalt§r-]. 

ja •' : jSm-jdm yjira koromfekete | kohlschwarz. 
jdmdk, Szp. id. húg | jüngere Schwester; vö. GOMB. 

i§m§ks§ demin. 
jSmra fűzfa | weide, ветла. 
jemran ürge | ziesel, Zieselmaus, сусликъ [kazB. jemrän 

zieselmaus, csagE. jumran maulwurf, telE. j§mran, juburan ein 
kleines steppentierchen (das in der erde lebt), Spermaphylus, 
lebE. jdbSrun id., csagKun. jümren maus, ratte, misBug., misN. 
semeran сусликъ]. 

jm§s tévedés, hiba j fehler, irrtum, ошибка [kazB. jayds]. 
j§n§s-, Ucsebn. 135.jun§s- tévedni | sich irren [kazB. jaySs-]. 
j§n§s- nyöszörögni, nyögni, halkan jajgatni | wimmern, leise 

jammern od. wehklagen, Ucsebn. 135. стонать, визжать. 
)§вап-, Szp. id. lecsendesedni, lecsillapodni, vigasztalódni | 

besänftigt, beschwichtigt werden, sich trösten [kazB. jSuan-, 
misBug. jeban-]. 

jSeat-, Szp. id. lecsendesítem, vigasztalni; csalogatni | be
sänftigen, beschwichtigen, trösten; locken [kazB. j§uat-, juat-, 
misBug. jebat-]. 

jdBdloa- hízelegni, farkat csóválni | fuchsschwänzen, sich 
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einschmeicheln; J§D§ j§B§lDaoaí!yüriBe a kutya hízelegve csóválja 
a farkát. 

jdBdlfizSk csúszó-mászó, hízelgő | fuchsschwánzer. 
j§B§r-jaBdr: j.-j. kdrze kard sdDSkne s§zi elillant, elosont a 

lyukba az egér | es entschlüpfte in das loch die maus; ;'.-/. %§-
Barza kar? hirtelen fölmászott | kletterte flugs hinauf: ASM. 115. 
nocirfeniHo [vö. oszmB. jápar laufen, fliegen, wie der wind sich 
fortbewegeti], 

j§B§rDat- tipegni, könnyedén lépkedni vagy futni trippeln. 
j§ps§k permeteg | staubregen; j . édvai (az eső) permetez 

[kazB. jdphk}. 
jdran, Szp. id. határbarázda két község földjei között; (vete-

mény)ágy j grenzfurche od. -lim'e zwischen den ackerfeldern zweier 
dorfgemeinden; gartenbeet, rpa^a; ana-jSrand határbarázda a 
szántóföld táblái között | grenzfurche zwischen den ackerfeldchen 
od. ackerbeeten, 3aroHHaa MejKa; vö. GOMB. kazB. Szán grenz
furche]. 

j§rana kengyel J steigbügel fkazB. ezáygd). 
jdzSloat- rosszul, lappangva, gyenge lánggal füstölve égni 

(pl. nedves fa) | schlecht, verdeckt brennen, rauchen. 
jS/Jrlan-: vut j§z§rlanza t§rat' a tűz rosszul, füstölve ég ! 

das feuer brennt schlecht, rauchend; sanDalSk j§z3rlanza tdrai 
mondják, mikor nem láthatni messzire (köd vagy hózivatar miatt) ; 
wird gesagt, wenn man nicht weit sehen kann (vor nebel oder 
schneegestöber); vö. Máté XII, 20. 

jdzSlüat- hemzsegni, nyüzsögni; tekerőzni, kígyózni | wim-
meln (z. b. die ameisen in dem ameisenhaufen); sich schlánge]n. 

j§sk§n iszap, sár | schlamm, HJIT> [baskK. juskSn HaKHiit 
caMOBapa (ansatz in der theemaschine), tobB. jüskün schimmelj. 

j§t-, Szp. id. emelni | heben (Ucsebn. 135. no^HHMaTL, 89. 
TacKaxb; ZOL. 15. HecTH, Tam,HTb); jStsa pir- hordani | tragen; 
manSn ar§m yir§m jdtrd az én feleségem teherbe esett j meine 
frau ist schwanger geworden [vo. ? kazB. dt- schieben, stossen, 
fortschieben]. 

j§D§, Szp., Ucsebn. 46. JÍD§ eb, kutya | hund; vö. GOMB. 
JÍD§ [kaz. 9t], 

j§D§-pulli, jdt-pulli békafi | froschwurm, rojiOBacTHKT.. 
jiüd-pírzi, Ucsebn. 29. őepe3Ka. 

j§va, Szp. id. (madár)fészek | (vogel)nest; vö. GOMB. [kazB. 
ej a, uja]. 

j§va kis, kovásztalan, búzalisztből készített sütemény j 
ein kleiner kuchen von ungesáuertem weizenmehlteig [? csagB., 
kel.-törZenk. java in fett gebackenes brod; -— ? vö. csagB. fu
volák kugelrund; kugel, kügelchen, ball, oszmZenk. juwalak überh. 
rundes ding, ball, knaul u. s. w., juwala- drehen, wálzenj. 
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jdvala-, Szp. id. hengeríteni j wálzen, rollen; vö. Máté XII, 1. 
[oszmZenk. juivala- drehen, wálzen, csagR. juvala- id.]. 

j§valan- henteregni | sich wálzen, sich rollen. 
j§van-, Szp. id. (fel)dőlni, felborulni, felfordulni (pl. szán, 

csónak) | umfallen, umwerfen (intr.) (z. b. ein schlitten, ein kahn) 
[oszmZenk. jwwan- sich drehen, sich wálzen]. 

jSvanDar- feldönteni j umwerfen. 
j§vas, Szp. id. szelid, szende | sanft, sanftmütig, CMHPHBIH, 

Ucsebn. 71. j$b§é, [kazB. j§uas THXO, misBug. jebas]. 
j§vaslan- lecsillapodni, lecsendesülni | sich besánftigen, 

yCMHpHTLCa. 
jdvaslty szelídség | sanftmütigkeit. 

j§v§, Ucsebn. 117. rycTOíi, racTbii (sűrű | dicht, dick) [vö. 
? tobB. jáji dicht]. 

j§v§r, Szp., Ucsebn. 117. jivdr nehéz; viselős, terhes 
schwer; schwanger; %m§n arSm.9 j . sin az ő felesége terhes; vö. 
GOMB. [kazB. au§r]. 

jdvSs Szp., Ucsebn. jivSs fa j baum; vö. GOMB. [kaz. ayac> 
ujgR. j§rac\. 

jisna, Szp. id. néném férje, sógor [ mann der álteren schwe-
ster, schwager [kazB. jizna]. 

jisnaz§ demin. 
jis, Szp. id.: kil-jis, kil-jizd esalád, háznép | familie, haus-

volk; jal-jis falusi nép, az egész falu | die dorfbewohner, die 
dorfschaft; vö. ZOL. 123. [? kaz. is gefáhrte]. 

jiz§n- birtokba venni, magáévá tenni, elsajátítani | in 
besitz nehmen, sich zueignen, npHCBOHTB, ycBOHTB, npn3-
HaTb 3a cBoe. 

jisld számos | zahlreich; ku jalüa viV§% j . ezen faluban 
sok barom van, nagy a nyáj ; vdzsm j . ssmjeh purnaséd család
juk nagy. 

jisl§lan- szaporodni j sich vermehren. 
jissi: yakld-j. drága | teuer, kostsam; jün-j. olcsó | biliig. 
jiü§ Szp. 1. j§D§. 
jivdr Szp. 1. jdv§r. 
jivSé Szp. 1. jdvdé. 
ju: ju kaj- hirtelen, egyszerre megindulni, elmenni | plötz-

lich, auf einmal aufbrechen, weggehen; ju kii- hirtelen meg
érkezni | plötzlich ankommen. 

ju](- folyni j fliessen, strömen [kaz. ak-]. 
fyyan vérző kelés | blutendes geschwür, oTeKB. 
jw/Jm erősen, sebesen folyó, sebes, rohamos (folyam) j 

reissend, stark strömend. 
juytar- önteni | giessen (Ucsebn. 136. JIHTB, 53. Ha-

CBinaTb). 
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juGd hózivatar | schneegestöber; j . /Svalaí a szél sepri a 
havat | es stöbert [or. evtoaa]. 

jyl-, Szp. id. maradni | bleiben; vö. GOMB. [kaz. kai-]. 
jylaski utolsó j der letzte. 

julan, Szp. id.; j.-ut hátas ló, paripa | reitpferd; j . utpa 
süret lovagol | er reitet [altV. jalarj acHBOTHoe, Ha KOTopoMi 
í^^aTTb BepxOMt, reittier, jalaya bar- reiten], 

jutyav, Szp. julrav rost, lusta, tunya | fául, tráge; jul/ava 
jalan ujav lusta embernek mindig ünnep van [kazB. jalkau. 

JÍÚDÜS, Szp. id. társ j gefáhrte, kamerád [kazB. julDas reise-
gefáhrtej. 

jym: im-j. gyógyító varázsigék | heilende zauberformeln; 
im-j. kala- varázsolni, gyógyító varázsigéket mondani | zaubern, 
heilende zauberformeln hersagen [tel. alt. leb. sor. szag. kojbE. 
kam der schaman]. 

jymdd, Szp. jumSZd varázsló | zauberer. 
jy,may. Szp. id. rejtvény, találós mese | rátsel; j . jar- rejt

vényt föladni | ein rátsel aufgeben; TJcsebn. 109. mese I márchen, 
CKa3Ka ; tupmalli, vdltmallij. találós mese | rátsel, 3ara;i;Ka kazE. 
jemák, tobE. jumak márchen, altVerb. §mak id.". 

juman, Szp. id. tölgyfa j eiche [kaz. imán . 
jy,n, Szp. id. vér | blut [kaz. kan], 

jun-kun szerda | mitwoch. 
junl§ véres | blutig. 
jyn-suh, jim.-timaf ér J ader. 

jujia- fenyegetni j drohen Lkaz. kom. barE. jan§- drohen 
etc , komE. jcma- drohen]. 

junazar, Szp. id. egy sorban, egymás mellett | in einer 
reihe, neben einander, pâ OM'L [kazE. jánása nebenbei; vö. kazB. 
janáé benachbart, telE. janas dicht, neben jemand befindlich]. 

JUBCL, Szp. id. oszlop | sáule; j . tu- halotti emlékünnepet 
tartani 40 nappal a haláleset után; akkor a sír dombjára osz
lopot állítanak | am 40. tagé nach dem todesfall die gedácht-
nisfeier des verstorbenen haltén; dann wird auf dem grabe eine 
sáule errichtet [kirg. sor. küár. szag. kojbE. oba, barE. oba 
haufen, hügel, grabhügel, kurgan; (szag.) kurganstein, alt. telE. 
obo haufen, schoben, kurgan]. 

juBalan-: ydvú juBala?m§ vaknap látszik | maii sieht die 
nebensonne. 

juBa-palU emberi alakot ábrázoló durván faragott desz-
kácska (férfinak tölgyfából, nőnek hársfából készítik), melyet a 
temetéskor a sírdombon felállítanak; a föld feletti része körülb. 
egy rőfnyi j ein brettchen, etwas an menschengestalt erinnernd, 
einer mannsperson aus eichenholz, einer frau aus lindenholz 
geschnitzt, das beim leichenbegángnis in den grabhügel ge-
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steckt wird; der sichtbare teil desselben ist ungef. eine 
arschine. 

juBa-tmii azon emlékünnep, melyet jiw-ujr/9 nevű hó
napban a hét ugyanazon napján tartanak, a melyen a halál 
bekövetkezett | diejenige gedáchtnisfeier, welche in dem JUB-
uj§/d genannten monat an demselben wochentag, an dem 
der todesfall eintraf, gehaltén wird. 

juB-ujSyd, -ujSy tizedik hónap | der zehnte monat. 
juBay másodfü ló | ein einjáhriges füllen, CTpnryEnb; vö. 

MAGN. 233. [alt. tel. jabaya ein zweijáhriges füllen, oszmZenk. 
japak, jabag, japag noch saugendes füllen]. 

JUB§ ág, elágazás | arm, zweig ( = finn h a a r a ) ; s§l-juppi 
váló út, kereszt-út [ seitenweg, scheideweg; ssndkjuppizem széna
hányó villa ágai | die zacken der heugabel [kazR. jáp das ge-
spaltensein, die gabel, oszmZenk. jaba grosse gabel]. 

juBdld, jupld, Szp. juph ágas, elágazó | verzweigt; vö. 
GOMB. jopfo. 

jur, Szp. id. hó j schnee; j . ú§vaí havazik | es schneit 
[kaz. kar]. 

jurl§ havas j schneeig; j . é§m§r hóesés | das schneien, 
schneefall. 

jur: j.-var különösen olyan eledel, melyet böjti napon nem 
szabad enni : hús, hal, vaj, tojás, tej, azonkívül méz is | solche 
speisen, die an einem fasttage verboten sind: fleisch, fisch, but-
ter, eier, milch, ausserdem honig; vö. Eazsk. I, 4. [? ujgR. jor 
brei, grützbrei[. 

jur-varld böjtben nem ehető, CKopoMHtiH. 
jur-, Szp. id. forró fazékban kását (minidr, tiyGdle) keverni j 

brei in einem kochenden topf umrühren; ZOL. MÍCHTB, KBacHTL 
[telR. jura- kneten, komB. jür- id., tar. tub. leb. oszmR. jurur-
id., csakKún. jorur- kneten, mischen, oszmZenk. jogur- id.]. 

jura-, Szp. id. tetszeni, alkalmasnak, jónak, használható
nak lenni | gefallen, taugen, HpaBHTbca, ro^HTLca; vö. GOMB. 
[kazR. jara-]. 

jurd, jurdya jó! jól van! — gut! Jia^HO ! 
jurát-, Szp. id. szeretni, kedvelni | lieben, gerne habén 

[kazR. járat-]. 
jurdyld jóravaló { tauglich; vattizem kalani: vir§nl§; patsa 

kalani: jurdyld ; vö. jura-. 
jur§, Szp. id. dal, ének | lied [kazR. jSr]. 

jyrla- dalolni, énekelni | singen. 
juri, Szp. juri szándékosan; hiába, ok nélkül, tréfából \ 

geflissentlich, absichtlich; vergebens, zum spass; ;'. kilddm 
szándékosan, csak a végett jöttem; j . tumastSp hiába azt nem 
teszem; ;. kalamast§p, is3n kalandp nem tréfából, (hanem) ko-
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molyan mondom [kazB. jur§i absichtlich, zum spass; misBug. 
juri id.]. 

jurl§ Ucsebnl 17. (szegény | arm) ŐI^HHM [kazR. jarl§\. 
jy,rt', Szp. id. ügetni, baktatni, ügetve futni | traben [kazB. 

jurt-l. 
jyrttar- ügetve hajtani | im trabe fahren, traben lassen. 

jus, Szp. id. hölgymenyét | hermelin, ropHOCTaü; s§zi-juz9 
menyét j schneewiesel, JiacKa [kaz. át], 

juzan-: jiizanza süret ő díszesen öltözködik, ékes ruhában 
jár | er zieht sich stattlich an (vö. GOMB. juzav) [tar. csagR. jasan-, 
alt. lebR. jazan- sich schmücken, sich ausputzenj. 

juzavW díszes | geputzt, Hapa^HHft (vö. ASM. 48. juzal§y<. 
*juzavld% y6opi>) [vö. kaz. etc. R. jasa- machen; (csag.) putzen, 
zieren, jasau bearbeitung; vö. jyzan-]. 

jusman kovásztalan búzaliszttésztából sütött, vajjal bekent 
vékony kis (áldozójlepény, melyből az dreth p§D§-jy,smand nevÜ 
családi ünnepre 11 dbot készítenek | ein von ungesáuertem weizen-
mehlteig gebackener, mit butter bestrichener dünner kleiner 
pfannkuchen (zum opfern); von solchen wird 11 stück zu dem 
dretfo p§D§-jusman9 genannten familienfest bereitet. 

justa TLIJKIIKT> ( = finn p i r p a ) . 
jy>ska kémény-záró | klappe im schornstein (um dadurch 

die wárme zusammenzuhalten) [or. ebtomna]. 
jy,t, Szp. id. idegen | fremd, ein fremder [kaz. jat\. 
jüle: (ty,Dar) j . süret (a tatár) öv nélkül járkál | (der ta

táré) geht ohne gürtel; v§l piUkne j . jan§. 
jün, Szp. id. olcsó | biliig; vö. GOMB. [ = misBug., misN. 

jün id.]. 
jüneé- jómódba jutni, meggazdagodni | wohlhabend oder 

begütert werden; vSl dhk suk -piir§nn§, yal& p§mak jüneérd. 
jüple- érteni, belátni J verstehen, einsehen (•= §nla-J; v§l 

kalanSna jiiplemeiiDd ő a mondottat meg nem értette [kazB. jübla-
überdenken, durchdenken (rócapituler), kazO. $üplá- oő^yMaTb, 
oÖcyflHTt]. 

jürek gömbölyítő [ garnwinde [or. ebtoponz]. 
jüs-, Szp. id. savanyodni; erjedni | sauer werden; gáhren 

[kaz. áéd-]. 
jüzdt- savanyítani | einsáuern. 

jüzd, Szp. savanyú, csípős | sauer, beissend, KHCJIBIÉ, ropL-
KÍH; Ucsebn. 26. KBac^; vö. GOMB. [kaz. áéd, kazR. áci, misBug. ac§}. 

jüüe- vénségtől botorrá, butává válni, szellemileg elgyen
gülni | geistig altersschwach werden, H3L yMa BLUKHTB [kazB. 
jeda- bedrángt, ángstlich werden; verblüfft werdenL 



CSüVAS SZÓJEGYZÉK. 33 

X 
•ya encl.: maaSrzan maGdrzanDa isarSnd-ya akárhogy sír is, 

hát majd csak abbanhagyja | mag er weinen wie immer, so wird 
er schon damit aufhören. 

yaj, 1. yajüiren. 
yajar, Szp. id. gonosz, rossz; gonosz szellem, ki az embere

ket összeharagítja és pörölteti (téinna silenDsrsGen vSrétarGan))) \ 
das bőse; ein böser geist, der die menschen zürnen und streiten 
macht; ej ir§ y., yajar§nDan y§Dar§nDan sz9 siyla (imából) ó, te 
jó gonosz-szellem, védj (te bennünket) minden rossztól! ÜGS, sire, 
yajarzem, yksa parappSr (imából) ime, nektek, gonosz szellemek, 
pénzt adunk; vö. GOMB. [misBug. yajar, yajar < ar.]. 

yajar-éirli bot. valamely bogyó, mely a %ajar-szellemtől 
eredt betegség ellen használtatik | eine beere, womit man die 
krankheit, die von dem yajar genannten geiste herrührt, heilt, 
ZOL. 92. roHOÖoőejiB. 

yajman (elav.) nagy, bőrből készített pénzzacskó j ein grosser 
geldbeutel von ledér; vö. MAGN. 59. «KapMaHT.». 

yajmanlat- pénzzacskót megtölteni. den geldbeutel füllen; 
yajmanlatsa ihijl titma pari (imából). 

yajBÍren egy gonosz szellem | ein böser geist; vö. MAGN. 64. 
yaj pürán onpe#tuiaioiu,ÍM, saB^maiomiíi, ^apyiomiii JKRSHL. 

yajfiéd, Szp. id. olló j schere; vö. GOMB. [kazB. kajc§]. 
yak, Szp. id. ár ; dij, fizetés | preis; lohn; ku mm yaGa 

Uraií ez mibe kerül? [kaz. kak, rnisBug. yak < ar.]. 
%akl§ drága j teuer. 
yakUlan- megdrágulni | teurer werclen. • 
%akldlat- megdrágítani | teurer machen. 

yak betoldás (ruhában) | keil, einschiebsel (in einem kleide), 
KJIHHT. BT. O^eSK^'B. 

yal, Szp. yal erő, lehetőség | kraft, möglichkeit; vö. GOMB. 
yalzdf [kazO. dl, kazB. %al, yal, ál, misBug. yal < suc.]. 

yah, yal, Szp. %al most | jetzt [kazB., kazO., misBug. ah, 
kirgB. elli < per.j. 

%al'yi mostani j jetzig. 
yal§y, Szp. id. nép I volk [kaz. kaldk < ar.]. 
yallan- csodálni, csodálkozni j sich wundern ToszmR. %al-

lán- heftig erregt, zornig, wütend sein; in extase geraten, vö. 
krm. od. oszmR. hal erregtheit, unruhe, ein schlechter zu-
stand < ar.]. 

yallap, Szp. id., Ucsebn. 109. yalap mese ] márchen, fabel; 
y. jar- mesét mondani; vö. ZOL. ÖOJLTOBHH, pa3ciia3bi, BH^yMKH; 
Ücsebn. 109. pti^B (beszéd J rede): sin yalaBd sSmaysenfizen pulaí 
piiqb qejioB'BKa COCTOHTT. H3T. CJIOBT. (az ember beszéde szavak-

Paasonen H. Csuvas szójegyzék. (NyK. XXX VII. Mell.) 
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ból áll) [arZenk. kyláf nichtübereinstimmung, widersprueh; lüge; 
falsches; fehler; vö. oszmE. yilaf lüge; a jelentésváltozásra nézve 
vö. csagE. arbay lüge; márchen. fabelj. 

yallapsS (jó) mesemondó J (ein guter) márchenerzáhler. 
yalDdrDat- (ónomat.) csacsogni, nagyon gyorsan beszélni | 

plappern, sehr schnell reden. 
yam, Szp. id. magam J ich selbst; yu, Szp. yii magad | du 

selbst; y§j, Szp. yoj ő maga | er selbst; yarnSr, Szp. id. ma
gunk | wir selbst; y§v§r magatok j ihr selbst; r§jzem maguk j 
sie selbst; vö. GOMB. 

yamlat- lassan v. vontatva ugatni | langsam bélien; ónomat, 
vö. oszmE. havla- bélien. 

yayG§rma csengő a lovon j schelle, klingel, schlitten-
schelle; vö. GOMB. koyGSr id. [ónomat, vö. kazB. kdyrau, misBug. 
kdyjdraw id.]. 

yaBdl: y. il- elfogadni (az istenékről mondva) | empfangen, 
annehmen (von den göttern) [kazE. kab§l das empfangen, der 
empfang; k. al- annelimen, empfangen < ar.]. 

yapya, Szp. id. kapu [ das tor; vö. GOMB. [kaz. kapka]. 
yapsdii- rávágyódni j begierde (nach etwas) habén, gelüsten 

(nach etwas); sin jaBalana un yaps§n idegen tulajdonra ne vá
gyódjál! sin jaBaline yapsSnassi Mark. VII, 22. 3aBHCTJiiiB0e OKO. 

%ar: yarsSr minden, mindenki j jeder, ein jeder; yaraam 
(yar-\-kam) minden, mindenki | jeder, ein jeder [kazB. ár jeder < 
per.; kazB. ár-bdr, kazSzp. yár-bdr, misBug. yar-bdr, ar-bdr ein 
jeder]. 

yaram : y. pdt- veszendőbe menni, füstbe menni | verloren 
gehen, zunichte werden; y.-dé hiába való munka | vergebliche, 
unnütze arbeit (mikor a temetőről visszajőnek, kérdezik az ott
honiak: §sta kar§r? ,hol jártatok?', mire a hazatérők válaszolják: 
yaram-dzs kar§m§r ,hiábavaló munkában jártunk'; az otthoniak 
arra azt mondják: dzdr y ara ma kajD§r ,legyen hiába a munká
tok!') [kazE. áram zu gut, zu schade; vergeudung; kazB. arám 
haszontalanság, semmiség | nichtsnützig, umsonst; á. bulinak zu-
nichte werden < ar.]. 

yarSlDat- Szp. hortyogni j schnarchen [ónomat, vö. kazE. 
yördlda- id., misN. yorolda- id., csagK. yurulda- id.; oszmE. ya-
r§lt§- ein fortgesetztes geráusch]. 

yar§s egyszerre, egyúttal j auf einmal, zugleich; y. k§sk§-
rassd (valamennyien) egyszerre kiabálnak; salDakssm y. iiDaséd 
a katonák (valamennyien) egyszerre lépnek. 

yarGam, 1. yar. 
yarlat-, yarlattar- ónomat, morogni; hortyogni | murién; 

schnarchen. 
yat'Bör, J. %ar. 
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yarzSr, Szp. id. buzgó, szorgalmas, iparkodó | emsig, streb-
sam, cTapaTejibHHH; (vö. ZOL. CBoeBpaBHbift, OŐHA^HBBIH, BCÜHJIB-
^HBBIH) [kazB. ar schande, scham < ar.; arsdz schamlos, unver-
schámt; a. kdh ein mensch, der, ohne sich zu schámen, jede 
grobe arbeit übernimmt]. 

%arza, Szp. id.: kus-%arzi szemöldök, a szemüreg fölső 
széle | augenbraue, der obere rand der augenhöhle; kué-yarzi-tdGd 
szemöldök (a szőr) | augenbraue (die haare). 

yastar tehetség, képesség | fáhigkeit [vö. kazO. kastar-h, 
misBug. yaétár-fo őepeatJiHBHH, aKKypaTHHíí < ar.]. 
•/astarlS tehetséges | fáhig; vö. Bazsk. I, 29. 

yastarzdr tehetetlen, képtelen | unfáhig. 
yasmSk közönséges kendő (surBan), czukorsüveg alakjában 

összevarrva, melyet a menyecske fejére, /uspu nevű fövegére, 
illesztenek akkor, midőn férje házába megérkezik | ein gewöhn-
liches tuch (surBan), in der form eines zuckerhutes zusamrnen-
genáht, welches über das yyspa genannte kopfzeug an den kopf 
der jungen frau gesetzt wird, wenn sie in ihrem neuen heim 
angelangt ist. 

yaska- lihegni, zihálni j keuchen; ónomat, vö. oszm. liasla-
id. Zenk. 408. 

yai lám! | sieh! sieh doch ! 
yamr, Szp. id. kész | fertig, béreit [kazE. azir, kazB. azdr, 

kazdr, misBug. azdr,%azdr, kazSzp. yazdr, misN. addr,%azdr<.ar.]. 
yaDdrle- készíteni j bereiten, fertig machen. 

%avas, Szp. id. öröm, kedv | freude, lust; eBd y,n,Da y. ka-
j§p én oda örömmel, szívesen megyek | ich gehe mit freude, 
gerne hin [oszmB. havas wunsch, lust, leidenschaft < ar.]. 

%avas-yÍBar örömhír | freudenbotschaft. 
yavaslan- megörülni froh werden; £B9 kile tav8r§nzan afiia-

zsm yavaslanfihé az én hazajöttemkor a gyerekek megörültek. 
yavyalan- lelkesülni, fölhevülni, buzgóvá lenni | eifrig werden, 

begeistert werden [vö. kazB. kauya lárm, schreien, kel.-tör. yauya 
geschrei, beunruhigung]. 

yavzak, Szp. id. gyenge; félénkjscbwach; furchtsam, schüch-
tern [csagKún. gavéak weich, sanft, leér; oszmB. gavsak weich, 
mürbe, locker, schlaff). 

yavzak-ihreh félónk, gyáva | schüchtern. 
yavzaklan- meggyengülni | schwach werden. 

'/dl, Szp. id. tél | winter; vö. GOMB. [kaz. k§S], 
ydlle télen | im winter. 

yjldx, Szp. id. lószőr (a farkból); húr | pferdehaar (von dem 
schweife); saite [vö. kaz. k§l}. 

Xdl%izm szikra | funke [vö. ? oszmB. kSySlpm funke; rot-
glühende asche, k§v§lg§m funke]. 
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%dn, Szp. id. baj, kín | leiden, qual; vö. GOMB. [kaz., ujgB. 
kSjSn qual, strafe, prügell. 

Xdns-, Szp. id. megverni, ostorozni | prügeln, geisseln; vö. 
GOMB. [kaz. kdjna-, misBug. kina-]. 

ydnwr (folkl.) ismeretlen szó; nyilván valamely szint je
lent j ein unbekanntes wort; bezeichnet offenbar eine farbe: 
sarr§ns pafizin . . . %§m§rr§>i£ pafizin, simdssdns pafiíin ysn-
Bdrns pafizin. 

yop, 1. %drld [kaz. kSp]. 
•(9BdrD£- örülni | sich freuen [tobB. kSbdrta- sich bewegenj. 

%9BdrDü öröm | freude. 
ydr, Szp. id. leány j mádchen, toehter; vö. GOMB. [kaz. k§z}. 

%dr-ar§m nőszemély, némber | frauenzimmer. 
ydr-jdDaGanni így nevezik a puza-katísi nevű menyasz-

szonyt kisérő két v. három legény (vőfély) közül az egyiket, 
a ki rendesen a menyasszony bátyja v. nénjének férje | einer von 
clen zwei od. drei puza-katísi genannten begleitern der braut 
(brautführern); zu jenem wird gewöhnlich der áltere brúder 
der braut oder der mann ihrer álteren schwester gewáhlt. 

yar-summi nyoszolyó-leány (6 — 8) í brautjungfer. 
%dr-s§ri «leány-sör», estély-féle, melyet előbb a karácsony 

és a háromkirályoknapja között tartottak j «das mádchen-
bier<>, art abendzirkel; solche wurden früher zwiscben weih-
nachten und dem dreikönigsfeste gehalten; vö. ZOL. 227. 

%dr-, Szp. id. megtüzesedni, izzóvá lenni (pl. a vas) | glü-
hend werden [kaz. k§z-]. 

/9rt-, Szp. id. izzóvá tenni, izzítani | glühend machen, 
KajiiiTt; man§n kdGdr prDtt gyomorégésem van jich habé sod-
brennen. 

%drü izzó | glühend. 
%9rel- pirulni ) rot werden, erröten [vö. x9r"> /^H?]. 
ydren keselyű J geier, KopinyHi) [vö. sorB. k§za máusegeier, 

MHmejioBi.] . 
ydren torma | meerrettig [or. xpmuz}. 

ydrsn-erni nagyböjt első hete (akkor a kvaszba [or. 
EBacb] tormát vegyítenek) | die erste woche der grossen fasten 
(damals wird in das halbbier meerrettig gemischt). 

pras, Szp. id. kereszt | kreuz; vö. GOMB. (or. npecmz]. 
ydresh keresztapa j taufpate. 

^dreélen- = ydrú-. 
prd, Szp. id. szól (margó) j rand; sirma-ydrri folyópart | fluss-

ufer; sdDel-^erri asztalszél | tischkante, vö. ASM. 225. [vö. kazB. 
k§r§j seite, rand; BADL. : kaz. kom. kar. T. L. k§rSi rand; su 
k§r§j§ (kaz.) das ufer eines flusses; sorB. k§r§y rand, ufer; vö. 
köz-tör. k§r ecke, kanté; (kaz.) esta0l k§r§ tischkante; (a keleti 
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nyelvjárásokban) das hohe ufer, bergrücken;—másképen GRÖNB. 
31, 94.J. 

yndy, Szp. id. negyven | vierzig; vö. GOMB. [kaz. k§r§k]. 
ydryen- megsajnálni I bemitleiden, JKajriiTB [kaz. k§zyan-]. 
ydryi valamely ragadozó madár, ölyv: fogdos egereket; 

mikor egy helyen lebegve vijjog, az esőt jelent; azt mondják 
akkor, hogy «vizet kér» (yj>ryi siv iJDat) | eine habicht- (oder 
falken-) art, «BepTonpaxT>» [kazE. kdrrSi sperber, Falco nisus, 
kirg. telE. kSrySi eine kleine habiehtsart, csagE. (ZENKER) kSry-3 
der sperber, ein raubvogel; oszmE. k§ryai eine habiehtart, szagE. 
kdtjajak Falco apivorus], 

ydryü savanykás, megsavanyodott (tej, tészta) | sauer, mit 
saurem beigeschmack (milch, teig) [kazE. k§rkü jáhzornig; scharf 
gesalzen, gewürzt, sauer, bittér]. 

ydryülen- megsavanyodni | sauer werden, beigeschmack 
bekommen. 
'/dryidenD-r- caus. 

ydrh : pus-y. fejjel lefelé, fölfordítva, hanyatt-homlok | mit 
dem kopf unterwárts, kopfüber; pus-y. ükrd leesett hanyatt-
homlok, fejjel előre; pué-y. saGSnza Wrat fölfordítva függ, fejjel 
lefelé. 

ydrh, Szp. id. piros, vörös; vöröshajú | rot; rothaarig;ydp-
ydrld tűz- v. lángvörös, igen piros | feuerrot, ganz rot; vö. GOMB. 
[kaz. kdz§l rot ; k3p-k§z§l ganz rot]. 

ydrhytn kanyaró | masern, Kopt [vö. kaz. 'oszmE. kSz-
am§k id., kirgE. k§z§Ua id.]. 

ydrld-kué bot. «copo5KKa». 
ydrhhn- pirulni | rot werden. 
ydrhlst- megpirítani j rőten, rot machen. 
ydrluDi (ydtid-\-uDd) bot. festŐbuzér | fárberröte, MapeHa. 

ydrt: y.-surt házi nemtők, házi manók (házaspár) j die 
liausgeister "(mann und frau): «arl§ ar§ml§; aréinni tulDa kii 
p§yat, arSmd pürtre pumái* házaspár, a férfit kint felügyel a 
házra, az asszony bent a házban a kályha közelében tartózko
dik; vö. MAGN. 49. «ara 6aőa, KHKHMopa», MAGN. 68. «ateHCKoe 
Ö05KecTB0»; ZOL. 93. KHKHMopa; nra 6aŐa». 

yds- : kas y. hunyorítani (jeladásképpen) | jemandem zu-
blinzeln, mit den augen zwinkern [kaz. kirg. alt. tel. etc. E. 
k§s- zusammendrücken, zudrücken; kös k§st§ (tel.) er drückte 
•die augen zu, machte ein zeichen mit den augen]. 

ydZdn-, Szp. id. megakadni (pl. egér a lyukba); nyomulni, 
hatolni, tolakodni | stecken bleiben; sich drángen, sich an-
drángen; un patns ydZdnz ydZdns pin§ Mark. Il i , 10. 

ydskzfifo, Ucsebn. 101. ydskdé fogó, csipesz | zange [kaz. 
kdskdé]. 
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%9ster-, Szp. id. nyomni, szorítani | drücken, pressen, 
acaTB, cacHMaTb. 

X^zsp, Szp. id. számolás, számtan; tisztelet, becsülés | reeh-
nungskunst, aritmetik; achtung [kaz. kirgB. isáp das záhlen, 
kazB. isab zahl, rechnung; absicht; r a t < a r . ] . 

ydzzph-, Szp. id., Ucsebn. 152. yizeple- számolni; tisz
telni I rechnen; achten, schátzen. 

%9zepld becsült | geachtet. 
%dzdk, Szp. id. szűk, szoros | eng, knapp; y. kus félig be

hunyt szem; vö. ps- [kazR. k§s§k (eng zusammen)gedrückt, kazO. 
V3KÍM (eng)]. 

ydzdn-, 1. /9S-. 
pzdr, Szp. id. meddő, nem fejős; nem szülő, terméketlen j 

gélt, nicht tráchtig, HJIOBOH; unfruchtbar (von der frau) [kaz. 
kirg. oszmB. k§s§r unfruchtbar (oszm.); gélt (kaz. kirg.)]. 

ydzorle- szorítani, szorongatni j drángen, bedrángen, drücken; 
vö. Máté V, 11. [vö. ydsA. 

ydé, Szp. id. kard: takácsborda | schwert, sábel; weberkamm; 
vö. GOMB. [kaz. misBug. k§l§c sábel (kazV., misBug. , takácsborda' 
(oep.no) is)]. 

y9S-py,l§ Ucsebn. 65. H3b (őn | kühling). 
ydétimri vasbádog (melyből kanalakat készítenek) j eisen-

blech (woraus löffel gemacht werden). 
ydvel, Szp. ydvsl nap j sonne; vö. GOMB. [kazR. kőjds], 

ydvel-yri vaknap (?) | nebensonne (?); vö. ydvd-jy,Bi. 
%9vel-jy,BÍ vaknap | nebensonne (aufwárts). 
ydvel-sar§m§s, Ucsebn. 55. ydvel sav§r§n§zd napraforgó | 

sonnenblume, no,n;cojiHeiiHHK'b. 
ydvd Ucsebn. 1. yü. 
y§j, Szp. yej, 1. yam. 
y§j-, Szp. id. merni, merészelni | wagen [kaz. k§j-}. 

ydjuid, Szp. id. merész | dreist. 
y§jul§y merészség | dreistigkeit. 

ySjay, Szp. id. sás j riedgras, ocoKa; vö. GOMB. [kaz. kirgR. 
kdjak eine pflanze, die lange blátter hat, das riedgras, scheide-
gras (Alymus)]. 

y§jakk§n oldalán; oldalára | auf der seite, seitlángs; auf 
die seite; v§l virdai!y, ő oldalán fekszik [vö. leb. oszm. csagR. 
kdi ufer, rand, alt. tel. szag. oszmR. kSjSn auf der seite; (oszm.) 
am ufer, tel. kojb. etc. R. k§in schief, schrág; k. catt§ (szag.) er 
lag auf der seite; vö. ySju], 

ySjar, Szp. id. ugorka j gurke; mm-ydjar Ucsebn. 54. THKBa 
(tök | kürbis); vö. GOMB. [kaz. k§jar < ar.]. 

%§j§, Szp. id. (világító) szilánk | kienspan, jiyqiraa; sip-yöjji 
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breítchen zwischen den aufschlagsfáden [kel.-tör. kyjak hobel; 
s p a n Zenk. 730. (Vámb.), kyyyk splitter]. 

y$$l§y szilánktuskó | das liolz, der klotz, wovon kien-
spáne abgespaltet werden. 

y§j-isikki, ydfizikki villaalakú vas, melybe a világító szi
lánkokat bedugják | ein gabelförmiges eisen, worin die leuch-
tenden kienspáne eingesteckt werden. 

y§j§r, Szp. id. homok | sand [szőj. oszm. krmE. kair feiner 
sand, der sand am boden der flüsse, sandbank, oszm Zenk. kayr 
feiner sand, triebsand; sandbank; jak. yajyr tás kiesel]. 

yájyi azon, az említett j derjenige, der genannte. 
y§jma, Szp. id. tejsürű, tejföl | sabne, rahm, schmant, CJIHBKH, 

CMeTaHa [kaz. kajmak], 
ydjmalu: y.-iGsrüsi tejsűrűből, tojásból és lisztből készí

tett kis palacsinta; halotti tornál eszik; egy serpenyőbe öt 
darab befér | art kleiner pfannkuchen; vö. MAGN. 159, 169. 

ySjmatldy, Szp. id.: Fiatal házasok szoktak fogadni — akár 
a saját falujukból, akár idegen faluból — «helyettes apóst» és 
«h. anyóst» (a férjnek), ill. «helyettes apát» és «h. anyát» (a 
nőnek). Előre megállapítván a dolgot, az illetőkhez indulnak, 
ajándékokat (ingeket stb., valamint pálinkát és sört) vivén. Eme
zek gyermekeiket küldik a saját rokonaikhoz meghívni ezekkel 
a szavakkal: amr piran paDa, pirdn paoa usa-pué kilm! (jertek 
hozzánk, hozzánk medvefej jött!). A fiatal házasok a háziurat 
és háziasszonyt padra ültetik, a magukkal hozott sörrel telt ivó
edényből kínálják és ajándékaikat karjukra helyezik, maguk le
térdelnek előttük/Mielőtt haza indulnak, borjút, bárányt és ludat 
vagy tyúkot kapnak ajándékul. Ettől fogva a fiatal férj az 
öreg embert y§jmatl§y-yundm (y§jmatl§y-apósomnak), az öreg 
asszonyt ydjmatlSy-ani (^.-anyósomnak), neje pedig őket y§j-
matl§y-atís f/.-apámnak), ill. ySjmatldy-anne (^.-anyámnak) szó
lítja; amazok viszont a férjet kerü (vőnek), a nőt ydrdm (leányom) 
szólítják j Es ist sitté, dass junge eheleute einen «stell vertre -
tenden schwiegervater» und eine «stellvertretende schwieger-
mutter» (für den mann), bezw. einen «stellvertr. vater» und 
eine «stellvertr. mutter» (für die frau) mit besonderen zeremo-
nien verschaffen, welche sie dann •y§jmatldy-yundm (yjjmatldy-
schwiegervater) und y§jmatlSy-ani (j.-schwiegermutter), bezw. y§j-
matlSy-atíe f^.-vater) und y§jmatl§y-anns (^.-mutter) anreden und 
von welchen sie wiederum kerü (schwiegersohn), bezw. ydrdm 
ímeine tochter) angeredet werden [kazO. k§jamatl§k cBaxa, npo-
BOJKRTaH HeBBCTH, nocaaceHHafl Maxt; vö. ZOL. 140.; vö. kim. 
ujg. oszm. adR. kdjamat die auferstehung der todten am tagé 
des jüngsten gerichtes < ar. kyjamet Zenk. 726. auferstehung; 
das jüngste gerichtj. 
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ySjra, Szp. id. fenkő, köszörűkő J schleifstein, wetzstein ; 
al§-y§jri kézifenkő | handwetzstein; savra-y§jra kerek köszörűkő | 
runder schleifstein mit kurbel [kaz. kajrak]. 

ySjra-, Szp. id. köszörülni | schleifen, wetzen [kaz. kajra-). 
ySjzsm, 1. yam. 
ydju női ing vállára varrt piros szalag | ein rotes bánd, 

das dem frauenhemd an den schultern angenáht wird [? kojb. 
szagR. k§j§g rand, ufer, v e r b r á m u n g ; vö. kirg. barR. k§j§k 
ein im kleide eingesetzter keil: vö. yjjakksri}. 

y§la világos barna, fakó (ló. kacsa); hellbraun, «caBpacbrií», 
«noxojKÍfi Ha Bepő.oo,n;a» (v. pferdén und enten) fkazB. kóla]. 

ySlas, Szp. id. öl j klafter, faden; aW-y§lazd természetes öl j 
eine klafter mit ausgestreckten armen gemessen, MaxoBaa ca-
ateHb; vö. GOMB. [kazR. holdé]. 

ySlat valamely ragadozó madár, egerésző kánya (?) | ein 
raubvogel, máusefalk (?); vö. ZOL. ny/iada MtiniejiOBi. — nTHu;a 
[barR. kulad§ geier; sorR. kSlad§ habicht (máusegeier)j. 

y§l§p, Szp. yolop zsinórból v. szíjból való fogantyú (pl. az 
ajtón, a csöbrön [ = hordószíj]); vonókötél (a szánkón) | hand-
griff v. schnur od. riemen, henkel (z. b. an der tür oder an 
einem zuber zum tragen); zugseil (an einem schlittchen) [krm. 
oszmR. kulp griff, handhabe, henkel (eines gefásses), kirg. tarR. 
kulup das schloss (einer tür) < ar.(-oszm.) Zenk. külab haken, 
türangelj. 

/olya, Szp. yolva fül j ohr; vö. GOMB. [kazR. kólák, jak. 
kulgay]. 

yJlyalGi (y§lya-\-alGa) függő | ohrgehánge [vö. aÍGa}. 
y§lyaz§r süket j taub. 
ySlya-s-unatti fülczimpa | ohrláppchen, ohrzipfel. 

y§lo§ porhanyó, puha | locker, mürbe, weich; p. szr por
hanyó föld. 

y§lD§lan- porhanyulni | locker, mürbe werden. 
y§lü§lat- porhanyítani | mürbe machen, lockern. 

yúfiídk, Szp. id. kalász-szálka j granne, OCB [kaz. k§lc§k}. 
y§ma, Szp. yoma deszka; polcz | brett; wandbrett, wand-

gestell; vö. GOMB. [? kazR. kuna das brett, auf dem man teig 
mangelt, küchenbrettj. 

y§maé, Szp. id. piros pamut-kelme | rotes baumwollenzeug 
[kazR. komáé, ar. qumas]. 

y§mdl, Szp. yom§l növő gabona szára, gabonaszár | 
der wachsende halm; virnS y. tarló J stoppel; vö. GOMB. [kaz. 
kam§l]. 

y§m§r tehén színéről mondják | von der farbe der kuh: 
«KaKB qaJiafl Jionia^t»; vö. MAGN. 151. y. (kusj ^wMiaTtiH 197. 
Kapiü (MacjflHiM), ZOL. 98. Kapiü, cBpLiíi [kazR., kazO., kazV. 
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koijyer hochblond, pycMÍi, misBug. kupf§r kékes, kékbejátszó j 
biáulich, kirg. csagE. konur gelbbraun; dunkelfarbig, braun, 
schwarzgrau], 

y§m§r: unSn yurt y. pur neki sok méhe és méze van | er 
hat viel bienen und honig; vö. MAGN. 51. [kaz. TaraE. kuySz 
káfer, maikáfer, kirgE. koyuz káfer, Kar. T. (EADLOFF) komuz 
káfer, wurm, telE. kon§s káfer]. 

y§m§rl§: ml yurtld y§m§rl§ id. 
y§m§s, Szp. yem§s nád j schilfrohr, schilf; vö. GOMB. [kaz. 

alt. etc. E. kam§s\. 
y§m§t, Szp. yemSt lóiga | kummet; vö. GOMB. [or. xoMymz; 

vö. kaz. barE. kam§t < or.]. 
ydmla, Szp. yemla komló | hopfen [kaz. kelmék, bar. szagE. 

kumnak}. 
ydinla-sirli málna | himbeere; vö. GOMB. 
y§mla-sirii-j§v§séi málnabokor j himbeerstrauch. 

ySmla- csikózni, vemhezni | füllen werfen; vö. GOMB. ynmla-, 
vö. ydti [kazE. kolonna- (kelen-[-la-) füllen werfen, kelen das 
füllen (im ersten jahre)]. 

yjjmBd, Szp. yeniBO hólyag; húgyhólyag; begy | blase; urin-
blase; kropf; pul§-y§niBÍ halhólyag j fischblase; vö. pdzsys. 

y§mzar- levegőbe csapni, vágni (csak megijesztés végett, 
úgy hogy a csapás nem talál) j in die luft schlagen od. hauen. 

y§n (folkl.) csikó | das füllen, fohlen; hnz iul irtssn ut /ié-
édn y§nns jzrtse par ! — vö. ySmla- [kaz. kelen id.; vö. misBug. 
ken ein fehlgeborenes füllen]. 

ySna, Szp. yena vendég | gast; ydnana kaját menjünk lá
togatóba v. vendégségbe; y§na-vdrle vendégek | gáste [kaz. kunak}. 

yjiidy- megszokni, hozzászokni | sich an etwas gewöhnen; 
vö. GOMB. y^ny- [kaz. kiindk-; vö. kazE. kandk- sich an jemand 
hangén, auf etwas sehr versessen sein; kirgE. kandk- an etwas 
gewöhnt sein, etwas lieben, oszmE. kandk- dressirt sein (von 
hunden und jagdvögeln)]. 

ySnDdla, Szp. id., Ucsebn. 89. y§nG§la poloska | wanze; vö. 
GOMB. [kaz. kandala], 

y§nD§la-kur§GJ bot. 
yJnDdla-patsi egy kis keményröpü rovar | irgend ein káfer. 

y§nD§r 1. mikor házaló tatár az utczán kiabál, nyúlbőrö
ket akarván venni stb., ha nincs mit eladni, tréfából azt mond
ják neki: y§>iD§r-tir pur ,van j . -bőr ' | weun ein schachernder tatár 
auf der gasse schreit und man nichts ihm zu verkaufen hat, 
wird aus spass geantwortet: y.-tir pur ,es giebt /.-fellé'; 2. sze
gély (szalag) ing és bunda alján | besatz (bánd) am schoos des 
hemdes oder des pelzes, Ucsebn. 21. TectMa; vö. GOMB. Lkaz. 
kendez, misBug. kandSs bieber]. 
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y§nd§r-amak valami hasfájás-féle | art bauchweh, «6pioxo 
pijKeri))). 

pnfiidr kidülledő (szemről mondva) j ausstehend, glotzend 
(v. den augen) [csagKún. k§nc§r scbieláugig]. 

•pnfiidr-kusld szemeit kidüllesztő vagy kidüllesztve for
gató | glotzáugig. 

yep Szp. 1. ypp. 
pBar-, Szp. yemir- fölemelkedni, fölszállni; dagadni, fel-

hólyagzani | sich erheben, emporsteigen, ersteigen; anschwellen, 
blasen bekommen; tdDdm ydBarai a füst fölszáll; v§l y§Barn§ tu 
sine ő fölmászott a hegyre; vö. GOMB. [kaz. krmE. kabar-]. 

ydBartma : s§marDa-y§Bartmi lepény, mely tojásból és tej
ből kevés sóval készül J ein kuchen, der aus eiern und milch 
mit zusatz von salz in einer pfanne gebraten wird [kazR. 
kabartma ein pfannkuchen aus gesáuertem teigl. 

yOBartúz§ Szp. bőrkéreg j sohwiele. 
ydBarDu vegyített rozs- és árpa- vagy búzalisztből sütött 

kovásztalan kenyér | aus gemischtem roggen- und gersten-
oder weizenmehl gebackenes ungesáuertes brod ; vö. ZOL. 99., 
MAGN. 46. 

y§B§t- elszakítani, leszakítani; lekoppasztani, lehámozni | ab-
od. losreissen; abnehmen, abschálen, abrinden [vö. kaz. tobR. 
kup- sich loslösen, abspringen (vom angeleimten), kubar- erheben 
(von einer stelle), abnehmen, abreissen, kazB. kuptar- abschálen], 

ydpjsSk, Szp. id. kis csíptető, szőrcsíptető | kleine zange [vö. 
kaz. tel. alt. kirg. etc. R. kap- fassen, packen, ergreifen, kaz. 
tel. szag. beit. kcs. oszmR. kapc§k beutel, futteral], 

y§r: y.-suran szaggatás J gliederreissen; vö. y§r-suranl§ 
Máté IV, 24. pa3CJiaőJieHHBiH; vö. y§r§k [kaz. k&ro trocken, alt. 
etc. R. kuru id., tobR. k. sdylau das reissen in den gliedernl. 

y§r- száradni | trocknen, dürr werden [kaz. kor§-]. 
ySrt- szárítani | trocknen. 

y§ra-, Szp. yera- félni | sich fürchten [kaz. kur§k-, kurk-}. 
y§rat- megfélemíteni, ijeszteni | in furcht setzen, er-

schrecken. 
y§raví§, ydravzay félénk J furchtsam. 
ySruzS iszonyú, veszedelmes | schrecklich, gefáhrlich; vö. 

Máté VII, 27. 
y§ra%, Szp. y&ray páros tárgyak egyike, fél- | einer von paar-

gegenstánden; y. ura félláb [ der eine fuss, ein fuss; jdkrezdn 
yvrayji viliid az ikrek egyike meghalt | eines von den zwillings-
kindern starb. 

y§ray-é§marDal§ féltökű | einhode. 
ydrdk száraz, kiszáradt | trocken, vertrocknet, vö. GOMB. ; 

vö. y§r [csagR. kuruy, ujgR. kuruk; vö. kaz. koré]. 



CSUVAS SZÓJEGYZÉK. 43 

y§r§m, Szp. yer§m korom j russ; vö. GOMB. [kaz. kérem]. 
y§rlat- morogni (kutya) | murren (v. hunde) [ónomat, vö. 

alt. leb. tel. szag. kojb. tar. kürR k§rla- schnarchen, kráchzen; 
(tob.) heiser sein, röchelnj. 

y§rman, kdrman oldalas szekér, kasos szekér, szénás- vagy 
szalmásszekér j art korbwagen, heuwagen [per. harmen, hirmen 
ernte; getreidehaufen; tenne; scheuer; dreschwagen, dresch-
maschine (ein karren mit zackigen rádern) ZENK. 406. > oszmE. 
ydrmdn tenne, krmE. yarman tenne]. 

y§rmanlat- : y§rmanlatsa kdlDe tyrttarza kilét kévével 
telerakott szekérrel hajt ide j er fáhrt einen mit garben be-
ladenen wagen her. 

prsan valamely szellem (mely elszáritja az ember tagjait) | 
ein geist (der die glieder des menschen vertrocknet); «y., an 
tiBdt, anydrt!)) — vö. MAGN. 91. xypőauz ,EorT> mepTBu', ZOL. 99. 
,aiepTBa' [kazE. kerbán, hermán opfer < ar.]. 

%§rB§k szemszőr | augenwimper; kus-y§rB§kki, Ucsebn. kus-
ytirBayyi id. [kazE. kdrpdk]. 

y§rBii karima (a kalapon) | krempe, rand (am hute), OKO-
jibunt; vö. GOMB. [kazE. k§rpü der untere rand des hutes oder 
der mütze]. 

ySrt- szidni | schelten; vö. Máté V, 11. [vö. sorE. k§rta-
beleidigen, necken]. 

ydrfi&dk, Szp. id. lóvakaró | striegel (zum reinigen der 
pferde); vö. yir- [vö. kaz. alt. etc. E. h§r- kratzen, abkratzen, 
abschaben, kazE. k§rfdc striegel (zum reinigen der pferde)]. 

ydrfiédkla- megvakarni (lovat) | striegeln (ein pferd). 
ySs-, Szp. yes- hányni, okádni | brechen, ausbrechen [kazE. 

kes-\ 
y5z§k okádék j clas ausgespieene. 

y§s: y. tu- sziszegni | zischen [ónomat, vö. oszmE. k§s: 
k.-k. giilmak kichern]. 

y§sla- id. 
ySssan, Szp. yezan, Ucsebn. 17. ySzan mikor? j wann? ki-

rdk ydésariDa akármikor, mindig | wann immer, immer; vö. 
GOMB. y§zan [kaz. kajcan, kacan]. 

ydzd, yds, Szp. yezd melyik? | welcher? y§s tsy,yne, y. v§-
ydtra néha | bisweilen; vö. GOMB. [kaz. kajs§ welcher?] 

ySoa, Szp. yeDa leánykérő; «koma» | brautwerber; «ge-
vatter», CBaTi. [kazE. kedd). 

ydDar (imákban) előfordul a yajar (,gonosz, rossz') szóval 
együtt: ej, irt> yajar, yajar§rwan y§Dar§nnan ezd siyla 6, te jó 
gonosz-szellem, védj te (bennünket) minden rossztól! j wird mit 
yajar (,böses') zusammen gebraucht [kazB. katdr gefahr, ujgEv 
kadar id., krmE. yadar id., oszmE. yatar id. < ar.]. 
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ydnar- megmenteni | retten, erretten [ur. kadar iiacn, 
crepern; vö. kazE. ketkár- befreien, losmachen, kétől- sich 
retten]. 

y§D§l-, Szp. yeDol- megmenekedni | gerettet werden, 1136a-
BHTBCÍI; vö. GOMB. [kaz. ketol-]. 

y§D§r- szidni | sch elten. 
•ptlan- vesződni, (hiába) fáradni J sich abplagen, (vergebens 

od. unnütz) sich bemühen; SZB pajan,- mm y§tlan,D§n f te gaz
dag vagy; mért fáradtál (hiába)? §ss§r ydtlanassi Márk, VII, 22. 
őe3VMCTBO; vö. Asm. 289. 3aHHMaTLca UÍMÍ, JIHŐO; VÖ. Eazsk. 
I, 23, 24. íoszmE, katlan- nahrungsmittel erwerben, sich er-
náhren]. 

y§tl§ szerencsés | glücklich : yajran y. imluSr legyen sze
rencsés az ünnep! [kazB. kűtld gesegnet, glücklich; kot glück-
seligkeit]. 

ydtld rendes, tisztességes, tiszta, csinos [ sauber, ordentlich, 
austándig, nett; y§tl§ray sde varrj rendesen! [yo. ? ? csagKún. 
kutal- sich schmücken, sich mit kleidern schmücken]. 

yStsSr rendetlen, kelletlen, tisztátlan; / . sirn§ tisztátlanul 
írt, firkált. 

ydv-, yu- űzni, hajtani, kergetni | treiben, verfolgen; ynza 
k§lar- kihajtani | hinaustreiben, BLirflaTt; [kazE. kü-]. 

ydüoia-, Szp. id. = y§v-. 
yuoar- caus. hajtatni | treiben od. jagen lassen. 

yjca, Szp. id. fűzfa | weide, HBa (Ucsebn. 56.), niaJiBHiiKi. 
(ZOL. 92.); vö. éűzd [ur. kak HBa, oszmE. havak pappelj. 

ydcan- (folkl.) örülni | sich freuen [kazE. kuau-]. 
y§var-, Szp. id. (hátra)hagyni | (zurück)lassen, ocTaBHTt ; 

vö. GOMB. ; vö. yur-, yiv-3 [1. %iv-*\. 
yjvat erő, hatalom | kraft, macht; vö. GOMB. [kaz. kom. 

barE. kuat < ar.]. 
ydvatlan- = y§vatl§lan-. 
y§vatl§ erős | stark. 
ydvatldlan- erősödni | stark werden. 
ydvatldlat- erősíteni | stark machen. 
y§vats§r erőtelen | kraftlos. 
ydvatsdtian- elgyengülni j von kráften kommen, schwach 

werden. 
y§vaüir szállás, kvártély f quartier; vö. GOMB. [or. neap-

mupa, diai. xeamupa]. 
ydUdl, Szp. id. odvas; odu, odvasság j hohl; höhluug (eines 

baumes) íkazO. k§u§s}. 
ydcdllt) odvas (melynek több odva van) J mit vielen 

höhlungen. 
y§v§r, 1. yam. 
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yir, Szp. id. mező, mezőség, pusztaság, föld | féld, steppe, 
noJie, CTent Lkaz. k§r\ 

yir-dzan császármadár | haselhuhn. 
yir-kafizaüi Scolopax gallinago | heerschnepfe (ZOL. 93. 

caiira). 
yir-Ud/ji fekete harkály j schwarzspecht. 

yir- fölhúzni, emelni (emelő-rúddal) | aufwinden, (mit hebe-
baum) heben [oszmR. k§v§r- drehen, zusammendrehen, auf-
wickeln, umbiegen etc. (Zenk. 730. zusammendrehen, rollen, 
biegen, verdrehen etc.)]. 

yirdn- meghajlani, meggörbülni | sich biegen, sich schief 
biegen, sich krümmen. 

yirGshn- testét ide-oda nyújtani, fészkelődni | sich win-
den, den körper hin und her drehen. 

yirs: y. yirzí turD§s- erőpróbát végezni úgy, hogy ketten 
egymással szemben a földön vagy a padlón ülve, két kézzel 
húznak egy fabotot maguk felé | eine kraftmessung üben so, 
dass zwei personen, indem sie einander gegenüber auf der erde 
oder der diele sitzen, mit beiden hánden an einem stecken 
ziehen [vö. yirds}. 

yirh" (ónomat.) lármázni | lármen, tőben; s§rttan isSmat, 
sarS yirht. — pir-tertni (tal. mese) a csuka lemerül, a hadsereg 
lármázik. — szövés [vö. alt. etc. R. kSrla- schnarchen stb.; vö. 
ydrlat-}. 

yirdé, Szp. id. elébe, ellen | entgegen, gegen; Ucsebn. 125. 
ynpaMtiíi (fejes | hartnáckig); y. pul- találkozni | sich begegnen; 
y. t§r- ellenezni | sich widersetzen [kaz. karSsS, karéf\. 

yirdé-vdrdnni azon (láz)betegség, melybe az ember néha bele
esik, ha szél ellen jár j eine (fieber)krankheit, die bisweilen den-
jenigen angreift, der gegen den vrind geht. 

yirdé- tönkre menni j in verfall geraten, verfallen. 
yirlü 1. az ívalakú gyapjúverőnek a húrja | die sehne an 

dem bogenförmigen wollschláger; 2. cTyateHb y caHeií [vö. kazR. 
kdrss sehne, bogensehne, alt. etc. R. kiris, altR. k§r§s]* 

yirlü-íapkdfizi négyélü rovásos bot, melylyel a gyapjú
verőnek a húrját verik j ein vierkantiger stáb, womit die sehne 
des wollschlágers geschlagen wird. 

yizepls, 1. ydzsple-. 
yitre, Szp. id. csinos, tisztességes, tiszta | nett, sauber, 

reinlich [?? kkirgR. kútra trefflich, npeKpacHbifi; ? or. xumpuű 
schlau, geschickt]. 

yitrslen- csinosodni stb. | nett werden u. s. w. 
yivzs hengerfa a szövőszékben | der brustbaum, zeugbaum 

am webestuhle (woran die ketté od. der aufzug befestigt ist), 
iipmniBa, npniiiBima. 
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yivze-isavzi = tSratma. 
yilla-, Szp. id. coire, futuere [? tel. leb. kojb. szag. tobB. 

kal§- sp ringen, aufspringen etc.j. 
pilláé- párosodni | sicb paaren. 

yip hirtelen szájába venni, kapni valami után | scbnappen, 
mit dem munde, mit den zábnen ergreifen; puW vSlüana yiprd 
a hal kapkodott a horog után; jala mit yipr9 a falu meggyuladt; 
vö. kap; y§pj!s§k [kazB. kap-, kazB. kab-). 

yiptar- caus.; vy,nik jiiph ífan puídBa yiptar§B§r s%uiDd-
raB§r (meséből) tizenkét-águ bőrostorral alaposan megvertük. 

yÍBala-, Szp. id. tapogatni, megtapintani j mit den hánden 
tasten, befühlen, mynaTB [kazE. kabala-, id.; etwas so heftig 
tun, dass hánde und füsse in starke bewegung kommenl. 

yiBalan- nagyon sietni | sich beeilen [kazE. kabalán-], 
yisar hír, tudósítás | nachrieht, botschaft [kazB. yabár 

< ar.]. 
yÍBasla- tapogatózni, vaktában keresni j tappen, herum-

tappen, durchstöbern [vö. yiBala-]. 
yir-, Szp. id. vakarni, kaparni (ab)schaben, kratzen; Ucsebn. 

153. CKOŐJIHTL, rpecTH jionaTOK); ZOL. 100. CKOÖJIKTB; cTpnib, 
ÖpHTB; tirasfok y. trágyát lapáttal kivakarni | ausmisten; vö. 
ydrfii.dk [kazE. k§r- (ab)kratzen, abscbabenj. 

yirS, Szp. yir fenyő | tanne, kiefer. cocHa [vö. ? kaz., kirg. 
tel. leb. etc. E. karayai tanne; (kaz.) lárchenbaum, jak. yaryja 
tanne; ur. kad§ cocHaJ. 

yir§ k§rtiBÍ Ucsebn. 86. PBIÍKBKB (gombaféle f reisker, 
brátling). 

yirldy fenyőerdő J tannenwald. 
yir§m, Szp. id. has, gyomor [ bauch, magén; ura-yir§m9 

lábikra | wade; vö. GOMB. [kaz. karSn]. 
yir§ml§y, Ucsebn. 43. no^upyra. 
yir§m-sal§y9, Ucsebn. 43. yir§m-sarl§y bauchgurt (der 

pferde), no^npyra. 
yizani (*yiz§-{-ana) a szemérem feletti rész j Venus-hügel, die 

bauchige stelle unterhalb des bauches [vö. kaz. krm. oszm. E. 
kasSk zusammengezogen, fest zugebunden; jeder körperteil, wo 
die haut faltén bildet, hauptsáchlicli der unterleib mit den 
schamteilen, der Venusberg, die weichen, oszmZenk. kasdk scham-
bein, hodensack, überh. die ganze schamgegendj. 

yisma fanedv | baumsaft [vö. ? oszm. kazm§k eine art ge-
eáuerter milch]. 

yisna, Szp. id. kincstár | schatzkammer [kaz. komE. kazna, 
ujgE. kazma < ar.]. 

yié, Szp. id. mög, hátulsó rész | das hinten befindliche, 
hintere seite, hinterteil, 3a,HB; pürt yisns a ház mögé j hinter 
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das haus; pürt yizdnfize a ház mögött | hinter dem hause; pürt 
1%zdnfiízn a ház mögül [krm. oszm. adE. k§c der hinterteil]. 

yié-, Szp. id. vakarni, kaparni j kratzen, jucken (tr.) [kaz. 
krm. tob. kom. oszmE. kas§- abreiben, kratzen, striegeln; jucken, 
kratzen]. 

%izalan- vakaródzni | sich kratzen. 
%it- megkeményedni, megmerevedni, megfagyni, megder

medni | hart werden, erstarren, zufrieren; Ucsebn. 153. CKy-
UHTLca, oTBepA'feTL [kaz. hat'"], 

%itkan szikár, sovány | hager, mager, TOHIÍÜ [tel. csagE. 
katkan mager, hager; hart, gefroren, erstarrt(von flüssigkeiten)]. 

Z$D§, Szp. id. kemény, merev; szilárd; fösvény, fukar | 
hart, starr; fest; geizig; é»G§r yitti kenyérhéj | brodkruste [kaz. 
kat§]. 

yityura száraz tavalyi fű | dürres vorjáhriges gras (ZOL. 
1 0 0 . qepHOÖHJIBHHK'L). 

Xiti^Z* Ucsebn. 113. yipdldy fösvénység | geiz, CKynocTb. 
Xiv-1 önteni; levetni (ruhát), lehúzni (csizmát), letenni (ka

lapot) | giessen; ablegen (kleid, hut), ausziehen (stiefel); vö. ZOL. 
CKH^aTb o^ejK^y, Ucsebn. 153. CKHHyrt; Uan, íwn y. harangot, 
gyűrűt önteni [kazB. k&j- giessen, schütten, abschütten. fallen 
lassen, alt. kirg. etc. E. kui (metall) giessen; giessen, eingiessen, 
einschütten, szag. kojbR. kus- ausgiessen, aus-ytreuen, jak. kut 
giessen, streuen; begiessen]. 

yirSn- levetkőzni | sich abkleiden. 
yiv-*: k»Bzr (kasma) y. hidat épiteni | eine brücke schlagen, 

anlegen; jdr y. nyomot hagyni | eine spur hínterlassen; vö. ASM. 
365. yiv-, yu- iuiacrb (tenni vhová, rakni | legén), ZOL. 99. yiv-
HRKJia^biBaTL, kibár %„ MOCTL MOCTHTL VÖ. GOMB.; VÖ. yur-1, 
y§var- [kazB. kuj- legén, stelien, setzen, alt. kojb. ad. etc. E. 
koi- hinstellen, hinlegen; lassen, verlassen stb., ujgE. kot- hin-
legen, hinstellen; bei seite legén, verlassen, zurück-, hinterlassen, 
überlassen; vö. krm. oszm. csagE. ko- stelien, hinstellen, hin
legen; lassen, verlassen; vö. GRÖNB. 74, 92.]. 

Xii'dy polyva, korpa | spreu, kleie [kaz. kibák]. 
yranféys franczia | ein franzose [or. $ptmtpy&&]* 
yresn-aúm keresztanya j taufpatin [or. KpecTHaa (MaTb)j. 
yjesn-aits keresztapa | taufpate [or. KpecTHbiü (oTeirb)J-
yu, Szp. pi, 1. yam. 
yu-, 1. y§o-. 
ynjSr fa külső kérge | die áussere rinde eines baumes; 

yjirdn-yujri nyírfa belső kérge | die innere rinde der birke, vö. 
GOMB. [kaz. kaj§r§, kajr§]. 

yuprla- kérget legyalulni (a sava nevű gyaluval) | die 
rinde abhobeln (mit dem sava genannten hobel). 
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yujyj, Szp. %yj%§ bánat, bü, szomorúság, gond | kummer, 
sprge, gram [kaz. kajy§}. 

yuj/dld szomorú, bánatos | traurig, betrübt; y. sin, yiBar. 
yujyjr- szomorkodni, búslakodni [ sich betrüben, traucrn 

[kaz. kajySr-}. 
ywyas (inf.), Ucsebn. 153. HcnapjiTBCíi (elgőzölögni, elpáro

logni j verdampfen, ausdünsten); vö. ZOL. yoy- yöbiBaTb, ycuxaTf. 
[sor. szagE. kok- abnehmen (vom wasser)]. 

X'Wa pozdorja j scbabe, KOCTpnica [vö. ? altR. kok schinnen 
(auf dem Kopf), grind, schorf, kruste, altV. kok cxpyirL, napnn>; 
nenejrb, npaxn.. altV. kak, kakas cKopjiyna (Haaiiirij); ? alt. etc. 
E. kok trocken, hartl. 

yiiXd, Szp. yuvS valamely ehető növény (szára fanyar) j 
eine essbare pfíanze (dér stengel hat einen herben ge-
schmack), «niKHp;i,a»; majra-xuyyi Mintás p*^,bKa (Ha 3a-
roiii H Ha noHMaxb))); ZOL. yoy «Kyra, KyKa (typba), ,H,H-
Kynia)) [kazE. kaid eine essbare pflanze, küld CBepryöenT.; 
vö. kazO.]. 

y%iy-kdpsi bot. = yuyp. 
yul, Szp. id. kar; első láb .(állatoknál) | a rm; vorderfuss 

kaz. kid], 
/ul-ajíd), Szp. yul-yjdsi, hónalj [ achselhöhle. 
Xul-labatki lapoczka-csont | scbulterblatt. 
yul-puési váll | schuiter. 

yjila. Szp. iá. város | stadt [kaz. kala < ar.J. 
yul§ hosszú sarjadék, vessző, suhogó | langes reis, rute, 

gerte [kazE. kolya stangel. 
yjddni, Szp., Ucsebn. %ulön vastag, sűrű j dick, clicht; vö. 

GOMB. [kaz. kalSn]. 
yulSm, Szp. id. menyasszonyi díj | das kaufgeld für die 

braut, brautpreis, ~/9r-yul§md id. [kaz. szag. kojbE. kalStn], 
yul'len lassan | langsam, still (adv.); Ucsebn. 120. Me ĵreH-

HMH ; yullen yulhne% lassanként | allmáhlich. 
Xy>lD§rma(óí§, Szp. yjÚDdrinaé a csuvas női ing vállain levő 

hímzett vagy rávarrott minta | ein brodirtes oder angenáhtes 
muster an den schultern des tschuwaschischen frauenhemdes 
[adE. kolturma§ aufgeschnittene ármel des oberen rockes, die 
offen herabhángen oder über den schultern umgescblagen sind; 
(ZENKER) kragen, einschnitt, ármel, csagE. kolturmac kragen, 
csagKún. kolturmag kleideinschnitt, sauml. 

yylDdrfizö, Szp. id. csévéző-gép, gep, melylyel csóvófc vetnek, 
czórnát a csóvére felgombolyítanak | werkzeug zum spulen, cicajib-
HHH,a [kazE. kaldSrca CKajibHHiia j garnspulel. 

yum. bullám | woge [altE., altV. kom id., oszmZ. kum be-
wegte welle oder brandung des meeresj. 
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Archseologiai Közleményeket, 
Emlékbeszédeket, 
Értekezéseket (Nyelv- és Széptudományi, Bölcsészeti, Történelmi, 

Társadalomtudományi), 
Magyarországi Német Nyelvjárásokat, 
Magyarországi Szláv Nyelvjárásokat, 
Mathematikai és Természettudományi Értesítőt, 
Mathematikai ós Természettudományi Közleményeket, 
Nyelvtudományi Közleményeket, Nyelvemlóktárt, 
Magyar történelmi emlékeket: Okmánytárak, írók, Országgyűlési 

emlékek, 
Könyvkiadó-Vállalatból évenként négy kötetet 

évi 20 korona átalányösszegért, vagy ha a Könyvkiadó-Vállalat most 
említett négy kötetét angol vászonkötésben kivánják, évi 23 korona 
20 fillérért rendelhetik meg. 

Mindezen iskolák, könyvtárak, egyesületek stb. a Magyar Tudo
mányos Akadémia többi kiadványait 25 % engedménynyel szerezhetik 
meg a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári hivatalánál. 

Ha a föntebbi átalányösszeg az óv első felében küldetik be a 
főtitkári hivatalhoz, a kiadványok portómentesen küldetnek meg; ellen
kező esetben az évi 20 korona (esetleg 23 korona 20 fillér) átalány
összeg a Könyvkiadó-Vállalat négy kötetének megküldésekor, november 
végén, utánvétellel kéretik be, s ekkor a czímzett a postaköltséget is 
viselni tartozik. 

Eddigelé 314 hazai iskola, könyvtár és egyesület részesül az átalány
fizetés kedvezményében. 

Ez iránti jelentkezések a főtitkári hivatalhoz intézendők. 

A Magyar Tud. Akadémia 
Főtitkári hivatala. 



N y e l v t u d o m á n y . A M. T. Akadémia nyelvtudományi 
bizottságának megbizásából szerkeszti Asbóth Oszkár. Első 
évfolyam, 1. szám. Ára 1 kor. 50 fill. 

Ez új folyóiratnak, melynek megindítását a M. T. Akadémia a nyelv
tudományi bizottságnak és az I. osztálynak előterjesztése alapján 1906. 
évi január 29-én tartott összes ülésében elhatározta, az a czélja, hogy 
általános és különösen indogermán nyelvészeti értekezéseken kívül tájé
koztató és ismertető czikkeket közöljön a külföldi nyelvtudomány hala
dásáról. Épp egy félszázada, hogy Hunfalvy Pál Magyar Nyelvészet czimű 
folyóiratának programmjában (I. köt., 1856., 7. 1.) a szoros értelemben 
vett magyar nyelvtudomány mellett a ahellén-latin nyelvtudomány»-ra 
is rámutatott, «úgy hivén, hogy ezek tudását kell legelőbb öregbíteni 
nálunk», s egyúttal a szanszkrit nyelv ismeretének fontosságát is hang
súlyozta. A Magyar Nyelvészetnek, 1862-től fogva pedig a Nyelvtudományi 
Közleményeknek hasábjain csakugyan meglehetős számmal jelentek meg 
az indogermán nyelvészet kérdéseivel foglalkozó értekezések, ismertetések 
és biráiatok, az utóbbi folyóiratban főleg Simonyi Zsigmond szerkesztő
sége idejében (1893—1895). Azonban az a körülmény, hogy ama tudo
mányágak fejlődése ujabban mind nagyobb lendületnek indul, másrészt 
annak elismerése, hogy a Nyelvtudományi Közlemények főfeladata, hogy 
a magyar nyelvhasonlításnak nyisson teret, arra indította a nyelvtudo
mányi bizottságot, hogy egy új általános nyelvtudományi folyóiratnak 
megindítását javasolja és feladatául főleg ama tanulmányok gondozását 
tűzze ki, a melyek hazánkban szélesebb köröknek (főleg középiskoláink 
philologus tanárainak) érdeklődésére tarthatnak számot s a melyek a 
szoros értelemben vett magyar nyelvészetre is termékenyítő hatással 
lehetnek. E tudománykörök főkép a következők: 1. általános nyelvtudo
mány (főleg nyelvlélektani fejtegetések, a segédtudományok köréből külö
nösen phonetikai kérdések tárgyalása); 2. indogermán összehasonlító 
nyelvtudomány; 3. az egyes indogermán nyelvek közül főleg a görög, 
itáliai, germán és szláv nyelvekre vouatkozó tanulmányok. Az e körökbe 
tartozó kérdések egyrészt értekezések, másrészt ismertetések, bírálatok 
és kisebb közlemények alakjában tárgyaltatnak a folyóirat hasábjain. 
A folyóiratból, a mely ASBÓTH OSZKÁR szerkesztésében Nyelvtudomány 
czimmel indul meg, évenkint — további intézkedésig —• két ötives füzet 
fog (május 15-én és november 15-én) megjelenni. 
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