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yumyan-, Szp. y&mran- hullámzani; inogni | wogen ; 
schweien, sich hin und ber bewegen. 

yun fejedelem | fürst, khan; csak két találós mesében fordul 
elő, a csuvasok maguk sem értik a szót | das wort kommt nur 
in zwei rátseln vor, ist den tschuwaschen selbst dunkel: %un 
ydr9 yura kusma éinfiíe larat. — jdnem-juBi || %un ydrin sarzippi 
ütméét. — sul§ [kaz. kirg. kojb. etc. E. kan, tel. leb. alt. kán}. 

%un: yundm apósom | mein schwiegervater, yunü apósod j 
dein scbw. | yund apósa [ sein schw.; vö. GOMB. [kaz. kajn: k.-ana 
schwiegermutter, k.-ata schwiegervater; vö. kojb. etc. E. kazSn 
die verwandten des mannes und der frau, szőj. ujgE. kadm 
schwiegervater]. 

yunaGa feleség nénje | die áltere schwester der frau 
[vö. akka], 

yunemdm, yunsmü, yunsmdé v. ynnemdid anyósom stb. j 
meine u. s. w. schwiegermutter; vö. GOMB. [VÖ. ama}. 

yunszü, %uness9 (Ucsebn. 10. %unaséd) apósod, apósa j 
dein, sein schwiegervater [vö. aza]. 

XuhfiidGam sógor, nőm bátyja | schwager, der áltere 
brúder meiner frau (yunúz§Gu sógorod, yunfizSaSs sógora); 
vö. GOMB. 

yunar lámpás | laterne [or. (fionapb]. 
yunav, Szp. id. sarj(adék), hajtás j schössling, junger baum, 

no6£nE>, OTpocroKT?; vö. GOMB. 
yunDdlS (elav.; csak imákban | nur in den gebeten) öröm (?) ; 

freude (?) « = ydBdrosme*: yulana pirzan y. par! 
yup, Szp. yep: y. yura koromfekete, egészen fekete | kohl-

schwarz, ganz schwarz [Eadl. kap (allé dialekte), eine verstárkungs-
silbe, die vor mit ka anlautende adjektiva gesetzt wird: kap kara 
ganz schwarz]. 

yup : tura-y. gereben (melyhez fonásnál a len- vagy kender
csomó erősítve van ] spindelkamm, der holzkamm, an welchem 
der flachs- oder hanfknocken beim spinnen befestigt ist [kazE. 
kába}. 

yup: kurds-yup', Szp. id. hársfakéreg külső rétege, mely 
a háncs lehántása után megmarad; alkalmas a házfedésre | die 
áussere schicht der lindenrinde, die übrig bleibt, nachdem der 
bast abgezogen ist; wird zum dachdecken gebraucht [1. yuB§^}. 

yup-k9psi bot. mKHp,a;a. 
yup-s§pka hársfakéregből készített bölcső | wiege aus lin

denrinde. 
yup-, Szp. id. becsukni, bezárni | einsperren, einschliessen 

[krm. oszmE. kapa- zuschliessen, zustopfen, belagern; (krm.) ein
schliessen, csagE. kába- umfassen, einschliessen, zustopfen, be
lagern]. 
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yuBdn- becsukódni j sich einschliessen. 
yuptar- becsukatni | einschliessen lassen. 

yuBay1, Szp. id. korcsma | kneipe, wirtshaus; vö. GOMB. 
[or. naőanz', vö. kaz. kobak]. 

yunayjd kocsmázó, iszákos | kneiper, trunkenbold. 
yuBay1 fiatal bogács | junge distel. jionyxí>; sujttan yuBayyi 

páfrány | farnkraut [kaz. csag. oszmR. kahak kürbis; vö. dün 
kabak boldu, büaün boyun uzattS (oszm.) gestern klammerte er 
sich wie ein kürbis (an uns), heute hált er den kopf gerade 
(közm.)j. 

yubay3: kus-yuBayyi szemhéj | augenlid; vö. yuBd1 [kaz. kirg. 
alt. etc. É. kabak deckel; küs kabay§ augenlid]. 

yuB§1 fedél, fedő | deckel; arfiza yuppi ládafedél [ kisten-
deckeí; isiirefiie yuppi ablaktábla | fensterladen; vö. yuBays [kaz. 
etc. E. kabak deckel]. 

yuBf" kéreg, héj j rinde, kruste, schale; schorf (auf einer 
wunde); j§v§s-yuppi fakéreg; yur§n-yuppi nyírfa külső kérge (a 
belső kéreg neve: yur§n-yujr£); éardk-yuppi répa héja; sSmarDa-
%uppi tojás héja; m§j§r-yuppi mogyoró héja; pul§-yuppi halpik
kely | fischschuppen; vö. GOMB. yop [kaz. krm. tob. kirg. tel. 
kom. oszmR. kabSh rinde, schale; (oszm.) schorf]. 

yuBÖtpia fedél, fedő ) deckel [vö. krm. oszmR. kapa- zu-
schliessen, zudecken, kaz. etc. kabak deckel]. 

yuB§r szorultság, sanyarúság j drangsal; ydn y. an par, y. 
saGdr an pari (imákban) [vö. telR. kabSr = zusammennehmen, 
zusammenpressen, zusammenbringen]. 

yuBdtia- szorongatni, szorítani (vhová) | bedrángen, 3aro-
HflTb, CTECHHTL. 

yuB§rlan-: yuBSrlanza vil- megfulladni j ersticken (intr.) ; 
yy,B§rlanza vdler- megfullasztani | ersticken (tr.). 

yupla- fedéllel ellátni, befedni, elfedni | zudecken, verdecken, 
deckeln; vö. kapla- [kaz. tob. oszmR. kapla- zudecken, bedecken, 
verdecken; (kaz.) das licht versperren, beschatten]. 

yuplan- 1. vui yuplanza sünfih a tűz elaludt | das feuer 
erlosch; 2. megromlani (tojásról mondva), megzápulni | ver-
dorben, stinkend werden (v. eiern); vö. Razsk. I, 51. 

yuplu kenyéralakú húspástétom | fleischpiroge in der form 
eines gew. brodes, KypHHK'b. 

yur, Szp. id. lúd, liba j gans; vö. GOMB. [kaz. kaz]. 
%ur két rőf (tsiGs) \ zwei ellen (t'siGs) (ZOL. 95. apmHHi.) 

[bar. alt. kom. ujg. etc.R. kard arm (ujg.); oberarm (bar. tel. alt.); 
elle (lángenmass); altV. kar§ qacTt nepe^uefl Horn y CEOTa 
OTT. TOJieHH £ 0 KOHHTa; JIOKOTb (M-Bpa)]. 

yur szégyen, gyalázat | schande [kazR. kur niedrig, ver-
achtet; tadel; k. itmák beschámen<per.]. 
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yurla-, Szp. id. gyalázni, szégyenítem, gáncsolni | be-
schámen, tadeln, xyjiHTB, xaaTB [kaz. kurla-, misBug. yurla-]. 

yy,rl§yl§: y. jurlass? búskomoran (?) énekelnek | sie singen 
melancholisch (?). 

yur-1, Szp. id. helyezni, rakni, vhová tenni, állítani | legén, 
stellen, setzen, KJiacTB, ITOJIOJKHTB; jat y. nevet adni; vö. ySvar-, 
m-1 [1- ZÍV'% 

yur-* habarófával keverni, habarni lisztet dagasztó teknő
ben, tésztát keverni, dagasztani j das mehl mit dem quirl in dem 
backtrog umrühren, den teig kneten (t'susta y.). 
•/ura, Szp. id. fekete | schwarz [kaz. kara]. 

%ural- feketedni | schwarz werden. 
yurat- feketíteni | schwárzen. 
yy,ra-pul§ czompó | schleie, JIHHB (vö. kaz. kara balSk id.). 
yura-sirla szeder | (sebwarze) brombeere, eaceBHKa (Ucsebn. 

31. tiepmraa = fekete áfonya j blaubeere). 
yura-sirla-avri szederbokor | brombeerstrauch. 
yuva-tuld tatárka, pohánka | buchweizen. 

yuray rabló | ráuber; vSrSnDan yuraySrwan siyla őrizzél meg 
a tolvajoktól és a rablóktól! [kazB. karak]. 

yural, Szp. id.: y. t§r- őrt állani | wache stehen; vö. GOMB. 
[kazB. karaudi, karául wache, k. tor- wache stehenj. 

yuralid őr; testőr j wáchter, wache; leibwache. 
yuralüd épület | gebáude [kazB. keraldS]. 
yurama, Szp. id. szilfa | ulme, BH3T>; éuna-yurami a két 

szántalpat összetartó keresztfák | querholz am schlitten (von 
ulmenholz) [kaz. kar ama]. 

yuran, Szp. id. üst, kazán | késsel [kaz. kazán], 
yuran-hikli pástétom-féle | art pastete, nejiBMeHB. 
yuranld: y. saBa «Tiepenaxa». 

yur§n, Szp. id. nyírfa | birke [kaz. kaj§n, sor. leb. szag. 
kojb. kcsB. kazSy, szojB. kadSy, jak. yatyy]. 

yur§n~k§mBÍ gomba-féle | birkenschwamm, 6epe30BHKB. 
yurSnUy nyírfaerdő ] birkenwald. 
yur§n íirli Ucsebn. 31. 3eMJiflHHKa (eper | erdbeere). 
yy,r§n-siv9 nyírié, virics j birkensaft, birkenwasser. 

yurSuDas, Szp. id. rokon, atyafi anverwandter, anverwandte 
[kazB. kazO. kardndás, kazSzp., misBug. yardndas id., kirg. szag. 
kojb. etc. B. kar§ndas brúder]. 

yurldyan ribiszke | johannisbeere; yura %. Bibes nigrum, 
•ydrld y. Bibes rubrum [kaz. karl§fari]. 

yu)i§yan-jdv§ssi ribiszkebokor | johannisbeerenstrauch. 
yurza: vjran-yurzi köpülőfa | butterstössel; til§-yurzi törő 

(a tilónál) j hanfbrecher, stössel. 
yurz§, Szp. id., Ucsebn. 92. yurSé aczél; erő (az italban, 

4* 
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melytől részeg lesz az ivó) | stahl; stárke (des bieres u. s. w.); 
kdfeGQrzem asl§, yurzdr pizSk (népdalból); yurzörzemDe %ura, yur-
z§r piz§k, y,ÍDd-ural§ •yurDm aj pih psk (id.) [kaz. kerec]. 

yurt, Szp. id. féreg, kukacz, nyű; méh | wurm, made; biene 
[kaz. kert]. 

yarDami (yy,rt-\~ama) anyaméh | mutterbiene. 
yurt-kur§Gd = pil-kur§Gd. 
yurt-kussi porczellánkagyló (dísz) | porzellanschnecke, 

yacoBKa. 
yurtlan- megkukaczosodni, megférgesedni wurmig werden, 

würmer bekommen. 
yurt-pitfoyd fejszita (védőszer a méhészeknél) | kopfbe-

deckung (bei den bienenzüchtern), cfeTKa OTL iriejn,. 
yurjjzdoa, Szp. id. ölyv | habicht, HCTpeöí.; vö. GOMB. [kaz. 

karcSya]. 
yuzay nőtlen, legényember; meddő, nem szülő; kozák j un-

verheiratet, junggeselle; gélt, unfruchtbar; kosak; y. laza Ucsebn. 
45. MepeHb (herélt ló | wallach) [kaz. etc. R. kazak]. 

yuzan, Szp. id. Kazán városa | (die stadt) Kasán [kaz. Kazán], 
yuskan-, Szp. id. megmozdulni, mocczanni, mozogni; nyűg 

talanná lenni, megdöbbenni | sich bewegen; unruhig od. bestürzt 
werden, uieBejiMTtca; TpeBoacHTbca, TaMainHTBCa; vö. Máté XXI, 
10. [vö. kazB. kuzya-l- sich bewegen]. 

yuskat-, Szp. id. megmozdítani | bewegen, in bewegung 
setzen [kazB. kazlat-]. 

yus-, Szp. yus- (el)törni, elszakítani | brechen, abbrechen 
(fer.); vö. GOMB. 

yuzdl- eltörni, elszakadni. | brechen, abbrechen (intr.). 
yus-, Szp. yus- hársfahéj-czipőfc fonni j bastschuhe flechten. 
yuza, Szp. yuza gazda j wirt; vö. GOMB. [kazO. kega, kuga, 

misBug. ku$a id. <per . ] . 
•yuza: kapk-y. vadállatok, ragadozó állatok j raubtiere, raub-

zeug; v§r§ran yurayran, kaj§G§nDan yuÉ§nnan ezd siyla (imából) 
őrizz meg tolvajoktól, rablóktól és mindenféle ragadozó álla
toktól ! 

yy,s: y. kurza yasSl il (imákban) fogadd kegyesen! | nimm 
gütig an! [misBug. yus; krm. oszmB. yos gut, schön, angesehen; 
yos görmak für gut finden, gut aufnehmen <pe r . hös schön, gut, 
angenehm Zenk. 415.]. 

yus-, Szp. id. parancsolni, vkit vmivel megbízni; hozzá
tenni | befehlen, auftragen; zulegen, hinzutun [kaz. kus-]. 

yuzamat melléknév; vezetéknév, családnév | zuname; fa-
milienname, geschlechtsname; vö. Razsk. I, 35. [kazR. kusa-
mat zuname (kus-am-\-at)]. 

yuz§k padlódeszka toldaléka j der ansatz, das verlánge-
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rungsstück des bodenbrettes, der diele [vö. oszm. csagE. kosuk 
vereint, zusammengetan]. 

yuZ§ póznákból vagy galyból épített, szalmával, szénával 
vagy náddal, kákával fedett kunyhó halászoknál, csőszöknél stb. j 
eine aus stangen oder reisig errichtete, mit stroh, heu oder 
schilf bedeckte hütte bei fischern, feldhütern u. a. [kazE. kus 
zelt, hütte. csagE. kos eine menge in der steppe stehende jurten, 
das láger, heer, kkirgE. kos eine nur zeitweise bewohnte jurte, 
ein kleines filzzelt, in dem die ackerknechte wohnen, baskE. kos 
hütte, laubhütte]. 

yuz§, Szp. id. köz, távolság | zwischenraum, abstand, ent-
fernung, npoMeatyTOKi., pa3CTOHHÍe; yul-yussi hónalj | achsel-
höhle; %Gd sirma yussi sziget folyóban | insel in einem fluss; 
iGd ta -yushnfiis két hegy között | zwischen zwei bergen; <pir»n 
yuldra közöttünk | unter uns; vö. ASM. 224. [kel.-tör. koos zwi
schenraum, kluft, schlund Zenk. 723.]. 

yuéka, Szp. id. hókás (melynek fején a homloktól az orrig 
fehér csík van) j blássig. mit einem weissen strich an der stirn; 
s§lD§r-y. csillagos (lóról) | mit einem weissen fleck an der stirn 
[kazB. kaska blásse, stern (auf der stirn eines pferdes), kaz. bar. 
sor. kom. csagE. kaska kahlköpfig (bar.); die kahle stelle (platté) 
auf dem kopfe; die blásse auf der stirne der pf erdei. 

yuspii asszonyok fejrevalója | das kopfzeug der verheirateten 
frauen; vo. ZOL. 236. [baskE. kasmau der kopfschmuck der 
baschkirischen frauen, der mit perlen und münzen geschmückt 
ist. — A szamarai kormányzóság északkeleti részében lakó erza-
mordvinoknál a szóban forgó csuvas fej re való neve kaspav]. 

yut, Szp. id. papiros | papier; vö. GOMB. [kaz. kirg. tel. 
sor. ujgE. kat schrift, handschrift; (sor.) papier < a r . ] . 

yut-édUn papírsárkány | papierdrache. 
yut, Szp.yut réteg, sor; emelet; oldal; -szór, -szer | schichte, 

reihe; stockwerk; seite; -mai; vö. Eazsk. I, 34.; §mma un§n 
yiitne kdmestdn 'l miért nem tartottál vele, miért nem fogtad 
pártját? sismen yutran észrevétlenül, egészen váratlanul | un-
bemerkt, ganz unvermutet, jáhlings; vö. GOMB. [kaz. etc. 
E. kat]. 

yut-, Szp. id. fűteni; áztatni | heizen; einweichen; VUD§ y., 
kdtnaGa y. kályhát fűteni | den ofen heizen ; munfiza *y. fürdő
szobát fűteni j die badestube heizen; kann§r y., Lurds y. kendert, 
hársfakérget áztatni I hanf, lindenrinde einweichen; vö. GOMB. 

yuoa : kun y. naphosszatt | den ganzen tag; S9r y. az éjjelen 
át | die ganze nacht íkaz. kata: kön kat a, tön kata id. vö. 
ASM. 223.]. 

yuDar-, 1. y§v-. 
yunaé, Szp. id. zacskó; becző, tok | beutel, kleiner sack; 
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schote, hülse; uksa-yy,Dassi pénzzacskó | geldbeutel; p§rÉa-yy,Dassi 
borsó beczője | erbsenschote. 

yy,Dasl§: y. p§r§s spanischer pfeffer, cTpymcoBHM népen;!). 
yy,D§r pászma, zseréb | stráhne, MOTymKa. 

yy,D§r-jdv§ssi, -jissi motolla | haspel, weife, MOTOBHJIO. 
yynör- motollálni | haspeln, weifen; yy,D§r-yy,D§r?ii motol-

lálás | das haspeln [vö. ? ? kaz. telE. kat- drehen, zusammen-
drehen (bindfaden), altV. kat- cy^HTb (HHTKy); diaraTfc O,H;HO 
CÍ. ^pyraM-B, jak. yat- zwirnenj. 

yyoSs, Szp. id. kevert, vegyített; elegyesen j gemischt [kaz. 
kat§s]. 

yut?§n- keveredni, összekeveredni; ömleni (a folyóról); 
elhálni; szaporodni; áradni (a vízről) ! sich mischen, sich ver-
mengen; sich ergiessen, fallen (v. fluss); fleischlich beiwohnen; 
sich vermehren; steigen (v. wasser); p§rza sim tul§ yutídkfiíd 
a borsóba búza keveredett; Suk Au§la yytsSnat' a Szók folyó a 
Volgába ömlik; pirdn semje, vil§y yuUdnfiid családunk, bar
munk szaporodott; siv sirmara yuUdúfizd a folyóban áradt 
a víz. 

-/uDds-, Szp. id. vegyülni, (bele)keveredni, belekerülni | sich 
mischen, sich einmischen; pirdn syröysem, s§ns kürÉd sy,r§y9 yy,-
D§srd a mi birkáink közé belekerült a szomszéd birkája [kaz. 
katSs-]. 

yy,Dd$tar- vegyíteni; hozzátenni | mischen; hinzulegen; 
vö. Máté XXVII, 34. 

yutlam ráncz, redő | runzel, falté [kaz. krm. oszmK. katlama 
das zusammenfalten, die falté (oszm.)l. 

yutlamld ránczos | runzelig. 
yutlan- meggörbülni, horgadni, elferdülni | sich krümmen, 

krumm werden, sich verdrehen; un§n y,ri yutlanza tSraí ő lőcs
lábú | er ist krummbeinig; yutlanmaUa peGd zsebkés | taschen-
od. einlegemesser; vö. yut [krm. oszmE. katlan- aus schichten 
bestehen, zusammengefaltet, gefaltet sein; sich zusammenfalten, 
zusammenkauern]. 

yuilanfiídk görbe, meggörbült | krumm. 
yutlat- meggörbíteni | krümmen [vö. yutlan-]. 
yutldy keskeny keresztutcza, mellékutcza j enge quergasse, 

nepeyjiOKí> ( = t§G§rl§k) [vö. ? yut]. 
yü, Szp. id., Ucsebn. ydVd, vünt (ruha)kebel | busen (am 

kleidej, na3yxa [vö. kazE. kuj§n, sorE. kojSn, oszmE. kojun; 
EADLOFF II, 527. koidS alakra is utal]. 

yükkü síp (a pir-kepsi nevű növényszárából készítik) | rohr-
pfeife. 

yüm Ucsebn., 1. yü. 
yüme szálfa-kerítés I zaun von balken, aaóopt [kazB. kejma]. 



OSUVAS SZÓJEGYZÉK. 55 

yürt, Szp. id. fark | schwanz, schweif; vö. GOMB. [kazB. 
kojrSk, kojrek, misBug. kejerok, hurik, szojB. kuduruk, sor. szagK. 
kuzruk, jak. kuturuk]. 

%ÜD9, Szp. id. széltől védett hely j ein vor dem winde ge-
schützter platz; ASM. 126. «3am,HTa» (schutz). 

%Ütld% — '/ÜÜ9. 

k 

kaj, Szp. id. mög J das hinten befmdliche; Ucsebn. 106. 
3a^i.; vö. GOMB. kajran [csagB. kát der hintere teil, hinten; vö. 
ujgB. kádin hinter, spáter, nach, kiiár. sorB. kdzin hinten be-
findlieh; hinterteil; nachher, szag. kojb. kcsB. kezin hinten be-
findlich; der hintere teil; nach, hinten, kirgB. kein hinten, 
hinterher, nachher, csagB. kajin hinterher, nach, alt. etc. B. kin 
hinterteil; nach; nachher, barB. kaira zurück, komB. káiri id.; 
vö. ur. kádá 3a^Haa CTopoHa < mong. gadá}. 

kajalla (Szp. kajdlla), kalla, kall'ay, kalla, kallay vissza, 
visszafelé; megint ; zurück, rückwárts; wieder, wiederum, noch; 
kállai kÜD9 visszajött; kajalla, kalla p§y- visszafelé nézni, vö. 
GOMB. kalíey. 

kalh: kalh-malld előre-hátra, oda-vissza, ide-oda, tétova | 
nach hinten und vorn, hin und zurück, hin und her; k.-m. 
kalas- oda-vissza beszélni; k.-m. siire- oda-vissza járkálni; vö. 
GOMB. kajla- majla. 

kaj-, Szp. id. (el)menni | (weg)gehen, fahren; édvd kaját' a 
varrás felfejtődik | die naht trennt sich auf; vö. GOMB. 

kajas: k.-s§ra a söröshordó fenekén levő savanyú mara
déksör | der sauere bierrest am boden des fasses; k.-Ssla a 
malátáié v. sörmust maradéka, mely már nem sör, csak félsör 
készítésére használható | der rest der bierwürze, der nicht mehr 
zum bierbrauen, sondern nur zum brauen von halbbier taugt. 

kajdk, Szp. id. vad, fogni való állat; vad madár | wildpret, 
wildes tier; wilder vogel; vdzen-k. vad madár | wildervogel; k.-
%ur vadlúd j wilde gans; k.-k§vaGal vad récze | wilde ente; 
ula-k. tarka harkály | buntspecht; yura k. fekete rigó | schwarze 
drossel; vö. GOMB. [kaz. kdjdk]. 

kajdk-yur-suh tejút j milchstrasse. 
kajdk-pus Ucsebn. 29. KneBept (lóhere | klee). 
kajdk-stan madárkalitka | káfig (für vögel). 

kaju sarjú, új termés lekaszált réten v. learatott szántó
földön | grummet, der neue gras- od. strohwuchs auf einer ge-
máhten wiese od. auf einem abgeernteten acker. 

kajul§: tir§ k. s§tn§ a vetés egyenlőtlenül kelt ki (az egyik 



56 PAASONBN H-

szalmaszál hosszabb, másik rövidebb) | die saat ist ungleich 
aufgegangen (contr. kdr). 

kajura (? kaj-{-y,ra) cziczkány j spitzmaus, 3eMJiepoH. 
kayal rest, lusta | fául, JI^HHBBIM [perZenk. kahil fául, müssig, 

nachlássig, matt, langsam, komR. kayal langsamj. 
kacaj Ucsebn. 24., vö. MAGN. 175. MHCO (hús | fleisch). 
kaoala- kodácsolni (a tyúk) | gackeln, gackern (das huhn) 

[ónomat., vö. csagR., kel.-tör. Zenk. kakala- iá.]. 
kaoSlDat- (ónomat.) gágogni (a liba) | schnattern (die gans) 

[vö. kazR. kakdlda-}. 
kaa§r- böfögni | rülpsen, aufstossen (aus dem magén) fkazO. 

kokra-, kazSzp. kihrá-, misBug. kikara- id., tar. kom. csagR. kákir-'. 
kakka (gyermekszó | kinderwort) kaka, sár | dreck, kot [vö. 

oszmR. kaka schmutz, dreck]. 
kaidat- = kaoSlDat-. 
kala-, 8zp. id. beszélni, mondani; játszani | sprechen, sagen; 

spielen (ein instrument); vö. GOMB.[ mongK. kelé- parler; burjC. 
kelé-, -/ele- sagen; kalmj. kelé- sprechen, sagen, mitteilenl. 

kalas- beszélgetni | sprechen, sich unterhalten. 
kalek, Szp. id. falapátka, melylyel lágy tojást és mézet 

esznek I eine kleine schaufel von holz, mit dem man weiche 
eier und honig isst; kvas-k. lapát-féle, melylyel a tésztát habar
ják | eine holzschaufel, womit man den teig umrührfc; kaz. sor. 
tob. kirg. barR. kalak umrührlöffel; eine kleine schaufel]. 

kaldin: k.-kund, k.-kun, Szp. id. a nagyheti szerda J der mitt-
woch in der charwoche (Szp. húsvétnap { def osterntag). 

kal§p kapta, kaptafa | leisten, KOJiô Ka [kaz. alt. oszm. etc. R. 
kalSp < ftr.J. 

kaUl'a, katt'ay. hallá, kalla%; kalld 1. kaj. 
kalmSk kalmük [ ein kalmüké [kazR. kalmSk], 

kalm.dk- sSrfiéSod valamely rovar | irgend ein insekt, 
«Ky3Heirr>». 

kalBak gyereksapka, -főkötő | kindermütze, -haube [kaz. 
kalpak]. 

kalua. Szp. id. gyík [ eidechse [kaz. kálta]. 
kalfiía csira | keim; vö. GOMB. [misRug. kálid új termés 

learatott szántóföldön j der neue strohwuchs an einem abgeern-
teten acker, noroHT>; vö. ?oszmR. kölcá unkraut, tollkraut, csagKún. 
külce stoppelfeld]. 

kai'fiialan- csírázni | keimen. 
kaifilalanoSr - csiráztatni | keimen lassen. 

kam ki? kicsoda? j wer? vö. GOMB. [kaz. kdm). 
kan-, Szp. id. pihenni | ruhen, OT^uxaTb [vö. ? kirgR. 

kend- zufrieden sein, gesáttigt sein, sich wohl befinden; a je
lentésre nézve vö. ném. z u f r i e d e n : «die bedeutung von zu-
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f r i e d e n ist urspr. ,in frieden, in ruhe, schutz'w (KLUGE, Etym. 
Wörterb.)]. 

kanas, Szp. id. megegyezés, megállapodás, egyezmény, alku I 
übereinkunft, vertrag [kaz. kinas rat]. 

kanasla- megegyezni, megállapodni vmiben, egyezményt 
kötni [ übereinkommen, eine übereinkunft treffen. 

kandéhy, kan§sl§y, Ucsebn. 114. kandslfy nyugalom, béke 
ruhe, frieden, noKOÍi, Mnp'B [vö. kan-]. 

kanasltyri a megboldogult, a halott | der verstorbene, 
IIOKOÍÍHHKT.. 

kandUdr nyugtalan j unruhig; h.-syn nyugtalan ember [vö. 
kan-]. 

kan§U§rl§y Ucsebn. 114. 6e3noKoficTBO (nyugtalanság 
unruhe). 

kanld nyugodt, nyugalmas, gondtalan | ruhig, sorgenfrei, 
sorglos; k. pxirnai gondtalanul él; k. 3j3y nyugodt álom [vö. kan-], 

kanh/ nyugalom | ruhe, HOKOH ; §na k. suk kasta iroe neki 
nincsen nyugalma se nappal se éjjel [vö. kan-], 

kanhyh nyugodt, nyugalmas I ruhig. 
kanzdr kényelmetlen, bajos | unbequem, beschwerlich; ku 

síd k., utasana j§v§ééem saklanassd ezen át kényelmetlen, a ko
csiba beleakadnak a fák; ku gdml éinfize sirma k., sikkslenet 
ezen asztalon bajos írni, (mert) inog; vSrmatiDa éiireme k., jur 
tar§n az erdőben bajos járni, (mert) a hó mélyen fekszik 
[vö. kan-]. 

karizdrle- háborgatni, terhelni, akadályozni, gátolni | stö-
ren, beschweren, hindern; pirs tvj tuma an kanzdrhr ne gá
toljatok bennünket esküvőnk, megtartásában ! 

kanzdrlen- : kanzdrlsnzs iitnd ő nehéz helyzetbe jutott : 

er geriet ins drangsal, in eine schwere lage. 
kanüSr, Szp. id. kender (magvas k.) | weiblicher hanf [kaz. 

kinddr]. 
kanora zsinór, zsineg; a hársczipő zsinórja j schnur; bast-

schuhschnur; ídBaiia-kanDri hársczipő zsinórja j bastschuhschnur; 
jdm-kanDri a nadrág fűzőzsinórja | das schnürband der hősen ; 
isassi-kariDri óraláncz | uhrkette [kaz. kinddrá]. 

kap: j§D§ s§G§ra kap yiprd a kutya hirtelen szájába 
kapta a kenyeret j der hund nahm hastig, schnappte das brod 
ins mául; vö. ? %ip- [vö. ? kazB. kab- in den mund stecken, 
einnehmen; ? szagE. kep k. kenátthi ganz plötzlichl. 

kaBan: k.-sima (mesékben | in den márchen) vaddisznó j 
wildschwein [kaz. kaban(-duny§z§)]. 

kaBan, Szp. id. nagy (gabona-)asztag, kazal; (széna-)boglya 
(kerek, kúposhegyű) j grosser (getreide- od. heu-)schober (rund 
mit konischer spitze), Korma ; CTori>; vö. GOMB. [kaz. kibán]. 
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kms§r: k. p>uysa ilfih mohón mindent magához ragadott j 
er raffte auf einmal alles an sich [vö. kap]. 

kaBdrkka: k. sDem kérkedő j prahler, prahlhans-; vö. ASM. 
BCs. 122. ka.B§r id. [vö. ar. kdbir gross, vornehm Zenk. 731]. 

kaBdrDat- dicsekedni, kérkedni | prahlen, sich rühmen; la-
ÉÍBE kaBdrnaDCLÍ dicsekedik lovával; an kaBdrDat suk-jciBala sin-
fiíen ne dicsekedjél avval, a mi nincsen nálad! [vö. kaBdrkka • 
vö. kazE. képér stolz, képerlá0n- stolz sein, stolz werden, kazB. 
keperlán- sich brüsten, hochmütig sein], 

kapkSn, Szp. kapkan rókavas stb. fogó vas | fuchseisen und 
andere dergleichen fangeisen; vö. GOMB. [kazB. kapkSn, kazV. 
kapkdn (s. v. Kannám), kazB. kapkan, kaz. szag. kojb. kcs. 
csagB. kapkan (or. Kannám)}. 

kapla így | so, auf diese weise. 
kapla- beárnyékolni | das licht versperren, beschatten; an 

kaplaza t§r mana ne árnyékolj be engem! vö. %apla- [kaz. tob. 
oszmB. kapla-]. 

kaplan- rakódni, beleakadni vmibe | stecken bleiben, auf 
etwas stossen; pSr-katkizem kdBers pirza kaplannd a jégdarabok 
összetorlódtak a hídra; y§z§k pira kize kaplan fizd az okádék meg
szorult, megakadt a torokban [barB. káplán- an etwas hangén 
bleiben]. 

kapsa, Szp. id. a női szeméremtest | das weibliche glied ; 
vö. pdsts. 

kaptdr, 1. k§pt§r. 
kaptdrma Kpio^eKt (kampó | haken) Ucsebn. 32.; kaptafa | 

leisten [kazB. kaptdrma]. 
kar-, Szp. id. kiteríteni, terjeszteni, szétteríteni, kifeszíteni, 

kitárni, kitátani | ausbreiten, ausspannen, aussperren ; tsDel k. 
hálót széjjelteregetni (szárítás czéljából); Uürsfiis k. ablakot be
függönyözni; édvarna an kar ne tátsd ki a szájadat! [kazB. kir-
ausspannen, ausbreiten]. 

karSm több, lószőrből készült tőrből álló vadászszerszám, 
melylyel nyírfajdokat párzáskor fogdosnak | ein aus mehreren 
pferdehaarschlingen bestehendes jagdgerát, womit man die 
birkhühner zur zeit der balze fángt. 

kar§n- nyújtózkodni | sich recken, sich strecken. 
kar3nD§k ablak (kerettel együtt) j fenster (samt rahmen); 

k.-kuzd ablaktábla, -üveg | fensterscheibe, -glas [kaz. tobB., 
misBug. karSnDdk die magenhaut, die statt der fensterscheiben 
gebraucht wird]. 

karGdfiid kettős v. villaalakn ágacska, melyre kisebb va
dak bőrét szárítás végett ráfeszítik | ein gabelförmiges holz, 
auf welches die háute kleinerer waldtiere zum trocknen aus-
gespannt werden. 
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karú feszes | straff, stramm; til%eBdne tit karura/ tartsd 
a gyeplőt jó feszesen! 

karappdl sas J (gold- od. königs-)adler, 6epityTT> [vö.kumdE. 
karap der reiher, altV. 6epKyTf>; Nizsnij-Novgorodban levő 
régi kéziratos szótár szerint tat. karap opejrb (sas | adler)]. 

karas kárász | karausche [or. napacb]. 
karas mézlép | honigseheibe, wabe [kaz. kdraz], 

karasU: k. pil lépes méz | wabenhonig. 
kar§ vájó-eszköz, véső-féle (éle lefelé szélesedő; kalapács

csal verik a nyél végét) | ein meisselartiges werkzeug zum aus-
höhlen mit breitem ende; wird mit einem hammer in das holz 
hineingeschlagen (vö. ZOL. kara (o: karS). karSk na3HHK'& == füge-
hobel) [vö. ? komE. kárki axt, beil, kkirgR. kerki hacke, csagKún. 
kerki grosse axt]. 

karSk, Szp. id. fajd | auerhahn [kel.-tör. (P. de C, Zenk. 
745.) kerek eine art wachtel, csagKún. kerek vogelname]. 

karSk öreg ember, aggastyán | greis; ~/drd% sar§k pdr kar§k, 
utm§l sy,lyi pdr kartúz§k [csagKún. karSk alt, greis; vö. tel. kkirg. 
etc. R. kar§ alt (an jahren)]. 

karSs, Szp. id. haris | wachtelkönig, schnarrwachtel, ^epra^i . 
karlarjG§ torok | schlund, rjioTKa [? ónomat, vö. oszmR. 

ydrtlak kehlkopfj. 
karlav az eke (caóain>) tisztító eszköze j werkzeug zum rei-

nigen des pfluges (ca6aHi>) [az ufai kormányzóságban, a birszki 
kerületben lakó cseremiszeknél karlau; ottani cseremisz tol
mácsom szerint az ufai tatárok is használják]. 

karlSk korlát, karfa (hidon vagy meredek parton vezető út 
mellett) | gelánder (an einer brücke oder an einem steilen ufer) 
[vö. ? kar-]. 

karmák szöggel v. kampóval ellátott rúd, melylyel pl. az 
áztatott kendert húzzák a partra j eine stange, am ende mit 
einem nagel oder haken versehen, womit man z. b. den einge-
weichten hant" ans ufer zieht [kazR. karmák haken]. 

karmani Ucsebn. 66. rapMOHHKa (harmonika, hangszer | ein 
musikinstrument) [ < or.]. 

karmas- vmi után nyúlni | sich nach etwas ausstrecken 
[tel. tar. kkirg. csagR. karmas- sich packen, sich gegenseitig 
fassen; vö. kaz. tar. kom. kirg. tel. altR. karma- packen, ergreifen, 
fassen; (tel. kom.) tasten, tappen, kaz. kom. krmR. karmala-
umhergreifen, umhertasten]. 

kart1 kártya \ spielkarte; kartla vita- kártyázni | karten 
spielen [or. napma]. 

kart*2, Szp. id. (szándékosan csinált) rovátka; ráncz | kerbe, 
einschnitt; runzel, falté [kazR. kirt ein dreieckiger ausschnitt; 
vö. misBug. karta runzel, falté; vö. karna1]. 
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kartlan- ránczolódni, ránczosodni, gyűrődni ! sich runzeln, 
sich faltén. 

kart-pciDakki rovásos bot (az adóbeszedőnél és pásztornál) | 
kerbholz, kerbstock (bei dem steuererheber und dem hirten), 
őnpKa. 

kart-, Szp. id. beróni, berovátkolni ( einkerben [kaz. kirt-]. 
kart, karnai: k. sik- rángatódzva felszökni (megijedve) | 

zuekend aufspringen (bei heftigem erschrecken). 
kartlaska fok, két rovás közötti szakasz | (treppen)stufe, ab-

schnitt zwischen zwei kerben (ZOL. Mopin,HHhi na Jitőy [ránczok 
a homlokon | runzeln an der stirnej) [vö. kart'1, kart-}. 

karDa1 czól, bevágott jegy (czéllövésre) | ziel, eingehauenes 
merkzeichen; kajdk-^r kilét karDÍBe a vadludak ékalakú sereg
ben érkeznek [kaz. tobE. kirtdk hieb, einscbnitt, alt. oszm. etc. E. 
kartik einschnitt, kerb; vö, kart*]. 

karDa*, Szp. id. félszer | viehhürde; vö. GOMB. [kazE. kirta 
stange, querstück, grenze, umzáunung]. 

karDa k§niBi Ucsebn. 86. onenoKi. (gomba-féle | eier-
schwamm). 

karoalan- : ujty, ydvel karDalann§ a holdnak, napnak 
udvara van | der mond, die sonne hat einen hof. 

karnas (karDaJr§s, §s<CSÉ9, vö. ASM. 114.) udvar | hof, 
.UBop'L (vö. Máté XXVI, 58; karóié Máté XXVI, 3.). 

karoaií-pdtti házi áldozóünnep a barom javára | ein háus-
liches opferfest für das gedeihen des viehs. 

karttus kalap | mütze [or. napmy3z}. 
knrfiídk, Szp. id. öreg asszony | altes weib [kaz. karc§k}. 
kant, 1. kar-. 
kas-, Szp. id. metszeni, vágni, szelni, ácsolni | schneiden, 

hauen, zimmern, pssaTb, pyŐHTt; kassá úur- meghasítani, szét
vágni aufschneiden, aufspleissen ; vö. GOMB. [kaz. kis-'. 

kasn§-salma metélt | art nudeln, jiannia. 
kaz§ az utcza egyik oldalán levő házsor; a falunak bizo

nyos része, külön negyede, szere; barázda | die hausreihe an 
der einen seite der dorfstrasse, nope^OKi.; ein gewisser, abge-
sonderter teil des dorfes, quartier, dorfviertel; furche; aca-
kassi, suya-kassi barázda | furche; kaz§ kazS pdht kilét tömege
sen jönnek a felhők; k.-k. sil vdret a szél áramszerűen fúj [vö. 
kas-; vö. ASM. 125.]. 

kaz§k, Szp. id. el- v. lemetszett darab | ein abgeschnittenes 
stück, OTpfeOKB, JIOMOTB; VÖ. kas-; vö. kdzdk [kaz. kisdk}. 

kaska. Szp. id. (levágott fa-)tőke, tuskó | (hau)klotz, Tiyp-
6aHi>; vö. kas- [kaz. kiska]. 

kaska-puGan zsámoly, tuskó, melyen ülnek ! schemel, klotz 
zum sitzen. 
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kasm§k nagy kivájt kád, melyben gabonát, lisztet stb. tar
tanak és mely sörfőzésnél szintén használtatik | eine grosse aus-
gehöhlte wanne, in der man getreide, mehl u. dgl. aufbewahrt 
und die auch beim bierbrauen gebraucht wird; vö. MAGN. 154. 
[kaz. kismák]. 

kas, Szp. id. est | abend; kasta este | am abend; vö. GOMB. 
[kaz. kié]. 

kaé'/dne este | am abend. 
kas-, Szp. id. átkelni, átszállni | (hin)übergehen, (hin)über-

fahren, übersetzen (über etwas) [kaz. kic-'j. 
kazár- átszállítani; elengedni, megbocsátani | (hin)über-

führen; verzeihen. 
kasma póznákból készített gyaloghíd, átjáró | aus stan-

gen od. rollhölzern gemachte kleine brücke. 
kazalSk a táblának (ana, 3aroHi>) azon része, a melyet az 

aratók sorban keresztben haladva egy járatra lekaszálnak | der-
jenige teil des ackerbeetes, welchen die ernter, indem sie das-
selbe in einer reihe quer überschreiten, auf einmal abmáhen; 
vö. kas-. 

kazán ismeretlen szó; csak a következő találósmeseben for
dul elő | ein unbekanntes wort, wird nur im nachfolgenden rátsel 
gebraucht: tüp tuBanzSr tuBanzSr, tulni v§G§r kazanzSr. — süs tűni; 
tolmácsom tudomása szerint ezen szó a kazáni kormányság Te-
tyusi nevű kerületében ,hátat' jelent; vö. MAGN. 119. ,cnHHa; 
JKCHCKÍH noJiOBoíí opraHT>' (hát; a női szemérem | rücken; weib-
liches güed) [? csagKún. kacan kleine knochen am rücken]. 

kaZ.dk, Szp. id. kanál | löffel [kaz. kas§k). 
kaskdr, Szp. id. farkas | wolf LkirgE. ka-kSr, kkirgE. kars-

kör, barE. karskur}. 
kasla- (vö. ASM. 101. kdéla-) zúgni | sausen; v§rman kaMat' 

az erdő zúg ionomat, vö. kazO. gezlá- niyM^TtJ. 
kasÜBd (bot.) gabonában növő növény, melynek magvai a 

bükköny magvaihoz hasonlítanak | eine im getreide wachsende 
pflanze, derén samen denen der wicke áhnlich sind. 

kasni minden j jeder [or. nawcduű, diai. naotcdnuu]. 
kasta, Szp. id. keresztgerenda, harántgerenda [ querbalken, 

nepeKJia^HHa; matisa-kasti tetőgerenda | der tragbalken zur hal-
tung der decke eines zimmers, MaTHija; kdBer-kasti ászokgerenda 
unterlagsbalken, bodenbalken [kaz. tümE. kistá). 

kastdr, 1. k§st§r. 
kastdi'Dat-, 1. k§ét§rDat-. 

kat-, Szp. id. letörni (egy darabot), kettétörni | abbrechen 
(ein stück), entzweibrechen [kazO. kit- id. OTJIOMHTB Kyeo^eKt, 
kazV. kit- OTJiaMHBaTBJ. 

kao§k darab, eltört darab, cserép; csorba | (abgebrochenes) 
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stück, scherbe, KycoKi, OÖJIOMOKT.; scharte: k.-piiroS törött 
fejsze, melyből egy darab hiányzik [kazB. kitdk scharte; cül-
mák kitdgd scherbe]. 

kanam: k.pir vékony vászon | feine leinwand, TOHLKÍH 
jieHHíiiM XOJICTT> [kazB kitán, tel. altE. kadán, krm. kom. oszmE. 
kátan < ar.]. 

kaD§rGas : k.-j§v§ési valamely tüskés bokor, melynek bogyói 
a berkenyefa bogyóihoz hasonlítanak [ irgend ein strauch, dessen 
beeren denen der eberesche áhneln, «napnHa»; k. sirli annak 
bogyói | seine beeren. 

katka: y,la-katka tarka harkály j buntspecht. 
katka kis kád, csöbör | kleine kufe, zuber [or. nadna). 
katii (gyermekszó | kinderwort) fog | zahn. 
kafiza szaka, horog visszája v. visszhorga | widerhaken; 

avDaii-kafizi a kakas sarkantyúja j sporn des hahnes; taoan-kapii 
sark a lópatkón J stollen am hufeisen [oszmE. (Meyer 48.) kanja 
haken, oszmZenk. kanja, kanja haken, widerhaken]. 

kafiza pyrne, Szp. kafiii-piirm kis ujj | der kleine finger. 
kafiíaGa, Szp. id. kecske | ziege; k.-taGi kecskebak | ziegen-

bock; vö. GOMB. [VÖ. kazE. kaja ziege, kaz. tobE. kdza, reh, 
kazB. kdza ziege; kaja: k§r kajasd gemse, kazO., misN. kdza, 
misBug. k<ija ziege, krm. oszm. csagE. kdei ziege, khin.-tör. 
kdeki id.]. 

kafizSoa: j§D§-k., jSt-k. kutyák | hunde; vö. MAGN. 53. 
[kaz. tob. kancSk hündin, oszmE. kanjSk id.]. 

kafiídi'Dattar- csikorgatni (fogát) | (mit den záhnen) knir-
schen; édlna an kafiiSrDattar ne csikorgasd fogadat! vö. Mark. 
IX, 18. [ónomat, vö. oszmE. a§j3rdat- rascheln, knirschen; tis-
larini-dd g—a er knirscht mit den záhnen; vö. oszmE. ga^Srda-
die záhne fletschen]. 

katísS, Szp. id. vőlegény | bráutigam. 
kavSn tök | kürbis, THKBa [kazB. kauSn zuckermelone, kaz. 

kirg. komE. kaun melone; (kirg.) arbuse. wassermelone]. 
kavle- rágcsálni; kérődzni | fortwáhrend kauen; wieder-

káuen; vö. GOMB. [oszmE. gdvdld- kauen; vö. gav- wiederkáuen; 
mit dem gaumen kauen, mit mühe essen (v. altén leuten ge-
sagt); gav das wiederkáuen; vö. csag kel.-tör. E. kdusá- wieder
káuen = oszm. gdvsd- id., oszm. gdvis- id. (gdv-\-é)]. 

keBsne egy szellem (<(ty,r§ unidúfizi, unSn t§van9» «isten előtt 
levő, vele rokon o) | ein geist, «der sich vor gott aufhált und mit 
ihm verwandt ist» vö. ZOL. 33., MAGN. 64. 

ksrvsn jó, kitűnő | gut, ausgezeichnet; k. sin, laza. 
kdGdrt, 1. kÜGdrt. 
kdGdrfiisn valamely vizi növény | irgend eine wasserpflanze, 

oonymoK-b)); ASM. 367. BO^SHOÍÍ jionyxT. (vízi lapu); vö. GOMB. 
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k»l, Szp. kel hamu | asche; vö. GOMB. [kaz. kel}. 
kdls sark; yra-kdli lábsark; ad§-kdl{ csizmasark | ferse; ab-

satz (am stiefel od. schuh). 
kdls- kérni | bitten; vö. GOMB. [kaz. kdla-]. 
kdlentúze üveg; üvegpalaczk i glas; glasflasche, CTCKJIO; 6y-

TbiJiKa [or. cmujisiHui^a glasgefáss]. 
kdlenfize-kyírGa pohár | trinkglas, CTaKaHt. 

kdler- a zserébet fehérítés végett lúgban áztatni | im laugen-
wasser die stráhne einweichen, um sie zu bleichen, «30JIHTL». 

kdletke egy bálványkép (a yaJB'irsn és türGdlli nevű szelle
meket ábrázolja; fából, emberalakú) J ein hölzernes götzenbild 
(stellt die yaJBiren und türGdlli genannten geister dar; ist von 
menschlicher gestalt); vö. Eazsk. I, 6. 

kdh ima; istentisztelet; áldozat; az áldozóhelynek szel
leme | gebét; gottesdienst; opfer; der geist des opferplatzes; 
k. tu- imádni | beten; vö. MAGN. 64.; vö. GOMB. kdh- [vö. kazK. 
kdla- wollen; bitten; beten: kdlau gebét, gottesdienst]. 

kdl-tum-yajard az áldozóhely szellemétől (kdh) eredő be
tegség, mely arra az emberre ragad, ki olyankor került a 
szellem lakhelyére, midőn az ottan akár egyedül, akár többed 
magával játszik | eine von dem geiste des opferplatzes herrüh-
rende krankheit, welehe denjenigen menschen angreift, der an 
den wohnplatz des geistes zu solcher zeit geraten ist, als dieser 
da entweder alléin oder mit an derén geistern spielte. 

kdhmzd koldus | bettler [vö. kdh]. 
kdlt parányi, kevéske | ein wenig, ein klein wenig; k.parya 

adjál kevéskét! k. anfiiay ükrmrdm majdnem elestem | ich wáre 
bald od. beinahe gefallen. 

kdlos, Szp. kelne kéve | garbe; vö. GOMB. [kaz. keltei]. 
kdlDdroet- mennydörögni; pulykakakas hangjáról is mond

ják j donnern; wird auch von der stimme des truthahnes ge-
braucht; aslaüi kdlDdrosDst mennydörög [vö. kazE. kelteráQ-
donnern, kazO. kelterá-, kdltdrá- id., tarR. güldür donner]. 

kdmdl, Szp. kernel ezüst | silber; thr(d)-kdmdl kéneső | queck-
silber; vö. GOMB. [kaz. kémes], 

kdmzdrDat- (ónomat.) dübörögni | dröhnen, Ucsebn. 72. rpeM-
iTb; kdBtr kdmzdrüsDet a híd dübörög (mikor áthajtanak). 

kdmzdrDsttzr- caus.: aslaüi kdmzwBsttsret mennydörög | 
es donnert. 

kdneoe könyv j buch; vö. GOMB. [or. Kuueá]. 
kdrifizeU fölkötött gyapjú gomol.y, melyet fonnak) der knocken 

wolle, welchen man spinnt; vö. ASM. 27. npajnta; MAGN. 256. 
najiKa, yTBepaK^ermaa Bt AOHITB, saM^Haiomaa pyccKÍH npa^iurb-
Hbift rpeöeHb [ = kazE. kücálá die (gesponnene) wolle]. 

kdnfiésle-jdvdééi azon deszka, melyen a fonó ül, a hozzá-
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tartozó bottal (melyre a gyapjúgornolyt kötik) együtt | das 
brett, auf dem die mit einer spindel spinnende frau sitzt, 
samt dem dazu gehörigen stock, an den der knoeken ange-
bunden wird, ,a;oHH,e; vö. GOMB. 

kdnfiíe.le-kyfízd azon deszka, melyen a fonó ül | das brett, 
auf dem die mit einer spindel spinnende frau sitzt. 

kdBe, Szp. id. ing | hemd; vö. GOMB. ; vö. ? kipks [? kazE. 
kebá0, kom. tob. TaraE. kübá panzer, csagKún. köpe panzerartiger 
anzug;. 

kdBzr, Szp. id. híd | brücke [kaz. küpdr]. 
kdBdrlsn- szorongani, egymáshoz szorulni j sich zusammen-

od. aneinanderdrángen; surty-kdDdCd kdBdrlenze torai a bárány-
nyáj összeszorongva áll; vö. Eazsk. I, 34. 

kdpse némely növény ehető szára (Heracleum stb.) | der 
essbare stengel einiger pflanzen (Heracleum-arten u. a.); majra-
kdpsi (bot.) «,HHKafl pB^BKa»; pir-kepsi(bot.) «MaT*ejma»; vö. GOMB. 
kazE. köpsá0 stengel, strunk, pilzstengel; eine essbare sommer-

pflanze, kupéd stamm, stengel]. 
kdpsek kerékagy | nabe am rade, cTyiraija [kazE. köpöd rk 

rad, k. hükand radnabe, kazV. köpcdk cTyiraija]. 
k»r, Szp. kör ősz | herbst; kdr-k^nns őszszel | im herbst; 

vö. GOMB. ,kaz. köz]. 
kdr: tir§ k. s3tn§ a vetés egyenlően, egyformán kelt ki 

die saat ist gleichmássig aufgegangen (contr. kajulS). 
kdr-, Szp. id. bemenni, bejönni | hineingehen, hereinkom-

men; vö. GOMB. [kaz. kar-]. 
kdr: kdr-kdr, kdi'Gdr (ónomat.) a zúgó-búgó hang utánzása 

(pl. vízesés, az erdőben fúvó szél, erősen égő tűz stb. zúgásá-
ról) | ein schallwort, das dem brausen (z. b. eines wasserfalles) 
od. dem sausen (z. b. des windes im walde) nachahmt [vö. 
kazO. gdrdldd- ínyM-ETb, oszmZenk. görüldd- lármen, poltern, 
krachen], 

kdrle- zúgni, búgni | brausen, sausen ; kdrlsze hmai 
zúgva ég. 

kdreGe ünnepi asztal, ünnepi alkalommal dúsan terített asz
tal | festlicher tisch, reichlich beladener tisch an einem gast-
mal; vö. Mark. XII, 39.; pifiidGdr jy%ai!, kdrsGdr tylaí hordótok 
folyik, ünnepi asztaltok telik; kdreGe yussine larSr üljetek az 
ünnepi asztalhoz! [krm. csagE. kotdgd ein gefáss, aus dem 
man den wein nimmt; eine bank, auf die man wáhrend des 
mahles die langhalsigen weinkrüge stellt; (krm.) schale; vö. 
ZENK. 770j. 

kdreGt-tsyGelli szék | stuhl. 
karén sötétbarna \ schwarzbraun, dunkelbraun, TeMHopycbifi, 

óypHH [kazE. körd0n braun (von pferden), öypHH, caBpacBifi, 
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misBug. kerán dunkelbraun (eine dunklere schattirung als die-
jenige, die durch jiran ausgedrückt wird)]. 

kdrsBeyGs gereben j hechel [or. epeóeuna}. 
kdreBenkke, Ucsebn. 80. kdreBeyGe font | pfund, *yHTT> 

[or. epueenna ehemaliges gewicht, welches einem jetzigen pfunde 
gleichkam; vö. kazB. grauánká, kazY. grábánka 4>yHTf>]. 

.kdreze lapát | schaufel [vö. kazB. kerd0k schaufel, kerdQ-
schaufeln], 

kdres-, Szp. id. birkózni | ringen [kaz. kerds-]. 
kdret, kdrsDe% nyiltan (?) | offen, öffentlich (?); k. kyra t§r-

Gafiíay v§r§ lazana ize kard egész nyiltan, szemeim előtt vitte 
el a lovat a tolvaj; vö. Eazsk. I, 8.: v§r3-yuraysemBe l§pl§nn§, 
jut yaldysemBe kdreDsy pusm§rlama tsarSnnd. 

kdrd zsinór; nyüst | schnur; weberschaft [altV. küzüg HH-
naHKH (nyüst | weberschaft)]. 

kdrdk, Szp. kerek bunda | pelz; vö. GOMB. [krm. oszm. csagB. 
kürk pelz, pelzbekleidung]. 

kdrdstlst- durranni (a puska) | knallen (die flinte). 
kdrdé- bérért elszegődni | sich vermieten, sich verdingen; 

v§l man pasa tarza kdrdsrd ő munkásul szegődött hozzám [kazO. 
kdrdé- id. (HaHHMaTbca) < kdr- eintretenl. 

kdriGas gázló, átkelő | fúrt (« = kassá süreGen édr»). 
kdrh- zajt csapni, lármázni, zúgni | lármen, sausen, brausen; 

vö. GOMB. knrl'd- [ónomat, vö. kazO. gdrdldd- niyMBTt]. 
kdr Be dara | gries, graupe [or. npyna}. 
kdrze Ucsebn. 65. necKapL (fenékjáró küllő | gründling, 

schlammbeisser, Gobio fluviatilis) [vö. ? kaz. kdr, alt. kir 
schmutz]. 

kdrt, Szp. kert hófuvatag (nagy, a falnál) | schneewehe (gross, 
an der wand), cyrpoŐB; vö. san [kazR. kert]. 

kdrt: k.-jStti párzás idején a szuka egy vagy több hím
kutyával együtt | in der paarungszeit die hündin samt dem hunde 
od. den hunden. 

kdrtles- körülszaladgálni, koslatni | láufisch sein. 
kdrii, Szp. id. vő; sógor, húgom férje | schwiegersohn; 

schwager, der mann meiner jüngeren schwester (vö. jisna); vö. 
GOMB. [kazB. kdjaü, orkh. ujgB. küdágü, kojbK. küzo, küzd, sor. 
szag. kojb. kcsB. küzd, jak. kütüö], 

kdrii-katísi vőlegény | bráutigam. 
kdrü-sy,mmi = puza-kafísi (a vőlegény felén | auf der 

seite des bráutigams). 
kdzem, 1. ku. 
kdzen, Szp, id. sömör (bőrbetegség); var, pörk ] schwinde, 

flechte (hautkrankheit); schorf (an einer wunde) [misBug. kézdn 
nechte, Bocija; vö. kazB. kezdQn, kazB. kézdn krampfj. 

Paasonen H. Csuvas szójegyzék. (NyK. XXXVII—XXXVIII. Mell.) P 
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kdzdk: taD§k-k. eltört darab (pl. «gy boté) | ein abgebro-
chenes stück (z. b. von einem stock); vö. kaz§k [kaz. kisak]. 

kdske, Szp. id. rövid j kurz [kaz. k§ska\. 
kdskel- rövidülni | kürzer werden, sich verkürzen. 
kdskst- rövidíteni | verkürzen. 

kdskd: Ucsebn. 36. kus-kdski tükör | spiegel; vö. kuskski 
[kaz. kezge). 

kdsle egy húros hangszer (körülbelül 14-húrú) | ein saiten-
instrument (mit ungef. 14 saiten) [or. eycjiu]. 

kdsmsn (kormány)lapát, (steuer)ruder [kürE. kürsmán ruder]. 
kdtre, Szp. k%sre kancza | stute; vö. GOMB. [oszm. kirgÉ. 

k§srak, lebE. kuzarak ,• vö. csagKún. k§sra;,\. 
kdé azonnal, rögtön | sogleich, auf der stelle; krtt/a p§rDak, 

vdl k. kilét várj egy kicsit, ö rögtön jön! 
kdzen-. Szp. id. nyeríteni | wiehern [vö. kaz. kdéná-]. 
kdtí, Ucsebn. 102. ^ecoTKa (rüh | krátze) [kazO. k§c§, vö. 

kazB. k§cü, misBug. kdcü]. 
kdtdii kicsi; fiatal, kiskorú [ klein: jung [vö. kaz. kdéd klein, 

oszmE. kici id., tel. tar. csagE. kicik id., tel. altE. kicindk id., 
TubaE. kicinas sehr klein, ujgE. kijik klein L 

kőén érni-kun, Ucsebn. 78. kdtmerni kun csütörtök | don-
nerstag. 

kdzdn-kdrü vőfély, ki a lakodalomban a hívatlan vendé
geket sörrel kínálja és tőlük a gyűrűket átveszi, a melyeket a 
vőlegénynek ajándékul hoztak | ein gefáhrte des bráutigams, 
der an der hochzeit die ungeladenen gáste mit bier bewirtet 
und von ibnen ringé empfángt, die zum geschenk für den 
bráutigam bestimmt sind. 

kdivnlen- lefokoztatni, lefokozva lenni J degradiert werden. 
kdtdnlet- lefokozni j degradiren. 

kdzdr (ku-\-édrJ jövő éjjel | in der náchsten nacht (vö. ZOL. 
«küzür» Biepa BenepoMi., BT. npomjiyio Ho^b). 

kdése, Szp. id. nemez | filz [vö. oszm. adE. kicá, oszm. 
csagE. kacd id., csagKún. gic filz, kece id.J. 

hvsse-tsdlya nemez-csizma j filzstiefel. 
kdldk: kajik-k. vad (négylábúak és madarak együtt véve) | 

wildpret, wilde tiere (vierfüssler und vögel zusammengenommen); 
kiirajman kajSkran kdidkren ! (imából). 

késtek háromszögletes pálha az ingnél a hónalj alatt j achsel-
zwickel am hemde, jiacTOBima [misBug. kdétdk, misN. kisták 
id. <per . histek achselzwickel Zenk. 408.]. 

kdt-, Szp. kőt- várni; legeltetni j warten; hüten (vieh); vö. 
GOMB. [kaz. feáí-J. 

kdDÜ, Szp. kÖDü nyáj | herde, CTa^o : vö, GOMB. 
kduvzd pásztor j hirt. 
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k9D$s, Szp. kőDss, Ucsebn. 100. kdDszd szöglet, zug j ecke. 
kdDesh -szögletes | -eckig: vis-k. háromszögletes j drei-

eckig. 
kdtmsl Ucsebn. 31. öpycHHKa (vörös áfonya | preisselbeere) 

[s= bask. kürtmali id., vö. MUNKÁCSI, AKE. 425.]. 
kdvd, Szp. id. moly | motte [kaz. ke ja, misBug. küwa'j. 
kdverwe zúzó, sulyok (mely ruhamosásnál használtatik) j 

stampfer, stössel (der bei der beuche gebraucht wird); n e c n , 
vö. kizip; kartU k. válljárom, vízhordó görbe rúd | schulterjoch 
(zum wassertragen), KOPOMHCJIO; vö. GOMB. [kazB. kéjávtá, 
misBug. küwántá ; vö. ? kiv-}. 

kdV£nD£(ld)-édlD§r kaszás-csillag j der Orion. 
kdvd dallam | melodie; jy,r§ kdvvi kalat egy dal dallamát 

játszsza [kaz. kéj, misBug. kii]. 
kdvdé- féltékenynek lenni | eifersüchtig sein; man ar§m 

kdvdzst man éinfiíen feleségem féltékeny reám; kdvdíni Ucsebn. 
114. 3aBHCTí> (irigység | neid) [vö. GRÖNB. 98.]. 

k§Gan fül (edényeken) | henkel, der bogenförmige handgriff 
an gefássen (zum tragen) [kazB. kiigan schliesshaken, kazR. 
türangel]. 

k§Gar- megkötni, hozzákötni | anbinden, npHBH3aTi»; vö. 
Máté XXI, 2. [vö. ? alt. tel. kirg. csagB. kök naht; (csag.) nagel, 
csagB. köklá- annageln, annáhen, anheftenj. 

kdGdr, Szp. keoor mell | brust; vö. GOMB. [VÖ. kaz. kükrák, 
kirg. kökrák; vö. ujg. alt. kojbR. kögüs, oszmR. göküz, göjüz; 
vö. GRÖNB. 34.]. 

k§G§r-prtni gyomorégés j sodbrennen. 
k§G§rld% vászonból készített, díszített női mellrevaló, a 

melyet az ing alatt hordanak | brustlatz von leinwand, gé
ziért, am halse unter dem hemde von den frauen getragen. 

k§Gdrz§r tüdőbajos, tüdővészes | lungenkrank, lungen-
schwindsüchtig; Ucsebn. 103. qaxoTua (tüdővész | lungen-
schwindsucht). 

k§kla- gyökerestül kitépni | mit der wurzel ausreissen, ent-
wurzeln [csagR. köklá- das getreide auf dem halme (Ha KopHio) 
verkaufen und das geld verwenden; vö. krm. ujg. oszm. adR. 
kök wurzel]. 

k§ks§m, Szp. koksdm mosdókancsó | art waschkrug [or. nye-
tuuuz, diai. nynumm]. 

kdlam, k§Dam; k§lamBÍt, k§DamBit (k.-\-pit) fehér- és kék-
csíkos szövet, melyet párnahuzatnak használnak | gewebe mit 
weissen und blauen streifen, das zum polsterüberzug gebraucht 
wird [ = misBug kSlambit irgend ein gewebe: arsSn jarSm k. 
(in einem liede) anderthalb ellen k.]. 

kSlar- kivinni, kivenni, kihúzni | hinausführen, herausneh-
5* 



68 PAASONEN H . 

men, herausziehen; sar§ sarSk k§lar§p a sárga répát kiásom a 
földből. 

kdlüan (bot.) pusztai fű | federartiges pfriemengras in der 
steppe, KaBHJi'L, KOBBIJTB [misBug. kdlyan id., vö. alt. telR. k§lyan 
die acheln (der áhre), alt. tel. lebE. kSlya die aus der erde ge-
sprossenen getreidepflanzen bis zur áhrenbildung]. 

k§lD§rmafiz§, Ucsebn. 66. IMüSrinaé (ónomat.) búgócsiga, 
búgatyú | brummkreisel, BOJiieKB. 

kdlDdmat- (ónomat.) turbékolni [ girren. 
kSmaGa, Szp. k&maGa kályha | ofen [tel. alt. lebE. kdmagd, 

kkirgR. kemdgd feuerloch, eine grube, in der wie in einem ofen 
feuer angemacht wird; ofen, su»R. kdbdgd ofen, lebR. köhögő 
ofen]. 

k§maGa-s§D§G9 kemenczefalban levő kis fülke | nische, 
blende in der ofenwand, iie^ypica. 

kdinaGa-umd parázsgödör (kemencze előtt) \ fláche vor dem 
ofenloche, feuerherd, mecTOKT.. 

k§m§ll§ JÓSZÍVŰ, kedves J gutherzig, lieb, MHJIHÍÍ, jiacKOBbiíi; 
§É§-k. id. [kaz. küydl-h, misBug. kepei-le]. 

kdimlldi Ucsebn. 113. MUJIOCTB, njCupocTB, ŐJiarocTB, Ü;O6-
po'ra [vö. kazR. küydl herz, das herzliche gefühl, güte]. 

k§m§rfiiak, 1. kimdrfiidk. 
k§m§lza% s= k§m3ll§. 
k§m§s kumisz, kanczatej | kumis, gegorene stutenmilch [kaz. 

kSmSz], 
kSmGati felfüggeszthető kétszájú mosdókanna | eine aufzu-

hángende waschkanne mit zwei tüllen, pyKOMoÖHHKB [kazR. 
kemydn]. 

kdtriBa, Szp. komBa gomba j schwamm, pilz; vö. GOMB. [kazB. 
gemba, kazV. gemba, rpnő'B, kazR. gümbd, RADL. Phon. 124. gomba]. 

kSmrdk, Szp. kemr§k (elaludt) szén | (schwarze) kohle [vö. 
kaz. künor}. 

k§n, 1. kSvak. 
-kdiia (folkl.) csak | nur; ju%ai-kdna pdldtte juyaípdht; irDst-

k§na dmdrDe irDet dmdr a felhő csak jár, jár a felhő; az élet 
csak halad, halad az élet; vö. Razsk. I, 18. [kaz. -k§na]. 

k§rwar- kinyújtani | ausstrecken; alWns k§n,Darza Wrat a 
karját kinyújtva tartja; vö. kunnar [1. kun-}. 

k§nü§r: k. an§zd Ucsebn. 68. ion , noji^eHt (dél j süden); 
vö. hm [kazR. kendez am tagé, tar. kirg. csagR. kiindüz id.; 
die tageszeit, tel. ujgR. kündüs die tageszeit, oszmR. gündüz die 
tageszeit]. 

k§nD§rla dél(szak) | süden; §éta(lla) k§nD§rla (jsns) ? hol 
van dél? kaj kSnnSrlanalla v. k§nn§rla jenette menj délfelé! 

k§B§k, Szp. koBok hab | schaum; vö. GOMB. [kaz. küb?k). 
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kdBdkla- habossá válni | schaumig werden, zu scháumen 
anfangen. 

kSBdé Ucsebn. 116. PHXJIHÍÍ, HO3^PHCTHÖ, nopucTbifi (por
hanyó, likacsos j mürbe, locker, pörös); vö. kSpsak. 

k§psak porhanyó | mürbe, locker; vö. k§B§s [kazE. kepsá0k, 
küpsak], 

k§psanak — k§psayG§. 
k§péar)G§, Szp. kepsayoS valamely fekete fedeles szárnyú 

rovar, bogár | irgend ein schwarzer káfer; Ucsebn. 89. MOKpaija 
(pincze-ászka | kellerassel, Oniscus scaber); vö. kSvak-tarakkan ; 
yjirt-k. mindenféle féreg és bogár | allerlei würmer und káfer. 

kSptciGa mondják alacsony, ágas-bogas fáról, melynek ágai 
lefelé függnek | mit vielen hángenden ásten (vom baume); k. %ur§n 
hángebirke. 

k§ptdr: k.-kapt§r ükra hirtelen lerogyott, leroskadt (pl. öreg, 
gyenge ember) j fiel plötzlich, unversehens um, sank zusammen 
(z. b. ein altér schwacher mensch). 

k§piUayGS egy kis vörösbogyós fa | ein kleiner baum mit 
rőten beeren, «KpymaTHHKi>». 

k§rakla-, Ucsebn. 63. kSrakla-, karaklát- (ónomat.) károgni 
(varjú) ] kráchzen. 

kSrayklat- (ónomat.) károgni (holló) | schreien (von der 
stimme des rabén). 

k§r§é özgomba, rizike | pfifferling [or. epyadh; vö. kazO. 
gerezdet], 

k§rG§s kirgiz | der kirgise [kazV. k§rr§z}. 
kSrkka, Szp. kerkka pulyka | t ruthuhn; k.-azi hím pulyka j 

truthahn; k.-ami nőstény pulyka | truthenne; %ir-k§rkki túzok | 
trappé, ,a;paxBa; vö. GOMB. [kazB., kazV. kurka, misBug. kiirká). 

kSrlafizS az első hónap | der erste monat; kdtdn k. bizo
nyos években, melyekben 13 hónap van, a második hónap | in 
gewissen jahren, die 13 monate enthalten, der zweite monat; 
vö. ZOL. 198. [kazR. k§rlac die beiden káltesten monate des 
jahres, kumdR. k§rlas]. 

kSrman, 1. ySrman. 
kdrttds-puld, Ucsebn. 65. kSrttSs, k3r§i sérincz | kaulbarsch, 

Perca cernua [misBug. k§rt§s id., vö. kaz. j§rt§s, $§rtdé id.]. 
kdrfiiayG§ rüh | krátze, ^ecoTita [kazR. korcáyS schinnen, 

grind, aussatz, krátze, kazO. kereayyd mejry^H (Hê HCTOTa Ha 
TBJIÍJ), qecoTKa, CTpynbaj. 

kdzija, Ucsebn. 63. k§z§ja, Szp. kSsja czinege | meise, kohl-
meise, cHHim,a; vö. GOMB. S. V. kdzija [ónomat. (?); vö. telR. 
kucujak ein kleiner vogel, sperling, altV. kucujak, kucSjak id.]. 

kSsja, Ucsebn. 20. k&sje zseb ] tasche; vö. GOMB. k§zija 
[vö. kazR. k9sa tasche, kleidertasche, kisa der lederne beutel 
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der schneider, in den sie das plátteisen, die scheere u. dgl. 
legén, kirg. oszmR. kisa ledertasche; (oszm.) geldbeutel, krm. 
oszmR. kasa beutel, tasche<per.] . 

k§zal (ku-\-éyl), Szp. id. az idén, ez évben [ heuer. 
kdzalyi idei | heurig. 

kdzdl abroncs | (fass)reif, oópy^b; tir§ Je$t$h gabonarakás | 
kornhaufen, Bopoxt [== kazO. késel Kyia (sepern)]. 

k§ékar hársfakéregből összevarrt henger, melyet a balkarra 
húznak s azután a motolláról feltekerik, felhúzzák rá a pász
mát | garnwinde, zwirnwinde, eine von lindenrinde zusammen-
genáhte rolle, in welche man den linken arm hineinsteckt und 
auf welche man dann die stráhne von der haspel aufwindet; 
vö. MAGN. 202. BbiomKa H3T) jryőKa, ynoTpeÓJiaeTca ,a;jia Ha-
BHBKH npaata. 

kdskar-uDi sóska | sauerampfer, maBejit. 
k§sk§r-, Szp. id. kiáltani; kuruttyolni, brekegni | schreien; 

quacken [kaz. k§ék§r-]. 
kSsla-, Szp. id. rágni, rágódni, rágcsálni | beissen, kauen, 

nagen, rpM3Tb. 
k§sman, Szp. kosman retek | rettig; jüzd k. id.; tutlS k. 

őpioKBa; x&rld k. Ucsebn. 54. cBeic.ia. 
kSst: k. p§rüak parya adj egy kevéskét j gieb ein wenig; 

eBd k. j §rDak SnhirSm én egy kicsit, valamit értettem | ich ver-
stand ein wenig, etwas; vö. Máté XXVI, 39. k. ajakkaray; kajza 
OTome^t HeMHoro; Mark. XIV, 35. 

kdstdr a susogást utánzó szó. 
k§st§roat- susogni, recsegni (pl. szalma, mikor rajta jár

nak) | rascheln, leise prasseln. 
kSstdroattar- caus. 

kSDakla-, kSoaklat- (ónomat.) kodácsolni (ha a tyúk kotlik 
vagy ha megijedt) | gackern (das huhn wáhrend des brütens 
und wenn es erschrickt) [kaz. k§takla-j. 

k§nam, k§DamBÍt = kSlam, k§laniBÍt. 
k§Dart-, Szp. id. mutatni | zeigen [vö. kaz. kiír- sehen; kaz. 

kür-sdt- zeigen]. 
kdDdk, Szp. id. csiklandás | kitzel, meuoTKa [kaz. h§fák]. 

k§D§kla- csiklandozni | kitzeln. 
k§Ddkl§ csiklandós j kitzelig. 

k§D§rGa gombolyag | die schlinge am verfitzten zwirn. 
kdDíirGalan- gömbölyödni | sich winden, sich in schlin-

gen legén. 
k§D§rma(óé§ hársfakéreg-tekeres | rolle von lindenrinde 

( = py,z§t-k§skard); vitaGan k. búgócsiga, búgattyú | kreisel Kyöapb. 
kdüiklet- (ónomat.) kodácsolni | gackern (— k§Daklat-). 
k§tk§, Szp. kotk§ hangya | ameise; vö. GOMB. 
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k§tk§-j§vi hangyaboly | ameisenhaufen. 
kdtra, Szp. kotra (göndör) hajfürt; göndör [ locke; kraus; 

vö. GOMB. [or. Ky^pa locke; Ky^paBet kraus; vö. kazO. gedrá, 
kazV. g'éd'éra Kyxpn, KyjtpaBHií, misBug. kedrá id.j. 

kdfiédk kutya | hund [kazE., kazB., kazO. köcek ein junger 
hund, misBug. köcek, kazSzp. kesék id., tel., oszmE. kücük, telE. 
kucuk]. 

kdfiédk: k. titrt- mutatóujjal titkon magához hívogatni j 
mit dem zeigefinger zu sich locken; ? = az előbbi. 

k9lDZdG§; Szp., Ucsebn. 57. kSfiídk farügy katzchen, knospe 
(an báumen), noTiKa [tobE. kücük blattknospej. 

kdfiídGdld: k. /Sva BepŐa (eine weidenart). 
k§\DZ9G9-prasniGd virágvasárnap | palmsonntag, BepŐHoe 

BocKpeceme. 
k§íDÉune (7 ku-\-Uu%-ri£) ebben az időben, ekkor | zu die-

ser zeit. 
kSfizwmyi jelen | jetzig. 

k§vaJD§ gyújtószer (száraz ágak stb.) | zündstoff, mittel zum 
anzünden (dürre áste u. dgl.) Lvö. ? kaz. köj- brennen]. 

k§vak, Szp. id. kék, égszínkék, kékes; szürke, ősz | blau, 
himmelblau, bláulich, taubenfnrbig; grau, CHHÍM, roJiyöoft, CH3ÍB; 
CE^OH, CBpHÖ; k. sin ösz(hajú) ember | graukopf; k. laza szürke 
ló | schimmel; k§n-k. egészen kékjganz blau; vö. GOMB. [kaz. kük). 

kSvaGar- megkékülni stb.; rozsdásodni (gabona) | blau 
u. s. w. werden; rostén (vom wachsenden getreide). 

k§vak-yji,ppi hirtelen fényjelenség éjjel (személyesítve) | 
eine plötzliche lichterscheinung in der nacht (personificirt); 
utdnfi&eDens: suoatsa tSraGan tyr§»; vö. MAGN. 63., ZOL. 33. 

kSvak-tarakkan pineze-ászka | kellerassel (Oniscus scaber), 
MOKpnua; vö. k§psai)Gd. 

kdvak-Uije = kÜGen. 
kdvaGal, Szp. id. kacsa I ente; vö. GOMB. [VÖ. jak. köyön 

enterich, kkirgE. kögöí enterich], 
kdvaGarttsin, kdvaGarfiém, Szp., Ucsebn. 50. k§vaGarfiidn 

galamb j taube; vö. GOMB. [kazE. kügárédri]. 
kSvaklat- Ucsebn. 91. (ónomat.) KBaKaTt. 
kdcaBa, Szp. id. köldök | nabel; vö. GOMB. [VÖ. oszmE. 

göbdk, krmE. göbák, adE. gubák}. 
kSvar, Szp. id. eleven szén | glühende kohle [oszmE. kör 

glühende kohle, kohlenglut, funke, oszmE. kor glühende kohle; 
vö. szag. kojbE. kös glühende kohle; (kojb.) strahl, csagE. koz 
glühende kohlen, alt. tel. leb. sorE. kos glühende kohle]. 

kiGen, Szp. id. hunyor | niesswurz, neMepiina, Helleborus. 
kiGsnek bojtorján j kiette, Carduus, «K03apjta» (kisebb mint 

a ky,rzayGd) [kaz. ugariak}. 
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kiGirik, avDan-kÍGirikki kakastaraj | hahnenkamm [kazB. 
kikiriki, misBug. kikdrik, kazV. kikrdk]. 

kii ház | haus. 
kil-surt, 1. surt. 
kihs, kil-jis, kil-jizd család, háznép | familie, hausvolk. 
kil-yurfiíd a vad méh [ waldbiene, ^HKaa iraejia. 
kil-karüi a ház udvarostul a hozzá tartozó épületekkel 

együtt | haus und hof mit allén dazu gehörigen gebáuden, 
hausplatz. 

kil-pus házigazda | hauswirt. 
kii-, Szp. id. jönni | ankommen, npH^Tír, npiiixaTL; vö. 

GOMB. [kaz. kil-1. 
kihs- megegyezni, kibékülni j übereinkommen, sich aus-

söhnen; vö. GOMB. kihztt [kaz. kihs- id.]. 
kihster- kibékíteni | aussöhnen. 

kild, Szp. id. nagy famozsár, zúzóteknő | stampftrog, gros-
ser mörser, CTyna; vö. kizip [kazR. kih, tobR. kilét}. 

kÜD9-sippi a mellékfonalak maradékrésze, mely a szövés 
befejezése után levágatik | der übrig bleibende rest der weber-
kette. 

kimd, Szp. id. csónak | kahn; piz§k k. hajó | schiff; vuthk-
k. Ucsebn. 95. napoxo^t (gőzhajó j dampfer) [kaz. kimá]. 

kim-vufizayyi vasedény, melyben a fáklyavilág mellett 
való szigonyos halászatnál a tűz ég | der feuerbehálter am 
kahne beim fischstechen bei fackellicht. 

kimdrfizek, Szp. id., k§m§?\Dzak porczogó | knorpel [kaz. 
kimdréak}. 

kin, Szp. id. meny; öcsém neje, menyecske j schwieger-
tochter; die frau meines jüngeren bruders; vö. GOMB. [kaz. barR. 
kihn], 

kimmé) (folkl.) (kin-\-ama) öreg asszony (megszólítás
ban) J altes weib (in der anrede); vö. ASM. 141., 362. aceiia 
CTapmaro ópaTO Moero OTH,a; ZOL. 34. cTapymKa, nocropoH-
Haa őaőymKa, aceHa CTapmaro ^a^n; vö. GOMB. 

kinen- Ucsebn. 137. Hacjiaat^aTtca (élvezni, élvezetet ta
lálni | sich vergnügen); vö. GOMB. [kaz. kinen-, kilen-}. 

kÍBÍk, Szp. kÍB&k: tir§-kÍBÍkki polyva (a míg a szemmel 
együtt van) | kleie (bevor sie von dem korne abgesondert ist) 
[kaz. kibák]. 

kipke felső ing; pólya (elhasznált ingből való) | oberes 
hemd; kinderwickel (von einem abgetragenen hemd u. dgl.); 
vö. ? kdBe. 

kirak, Szp. kirak: k. kamna akár ki | wer immer, ein jeder, 
BCHKÍH; k. ydésan'Da, Ucsebn. 17. k. ySzan ta mindig | immer, 
Bcer,a;a; vö. GOMB. [kaz. kirak]. 
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kirsh jóravaló, jó, készséges, engedékeny | brav, tauglich, 
gut, gehorsam, bereitwillig [vö. kazR. kirdkh nötig, notwendig". 

kirezdr semmirekellő, rossz, gonosz, nyakas | untauglich, 
taugenichts, schlecht, bőse, hartnáckig [vö. kirsh). 

kirsmst 1. gonosz szellem | ein böser geist; 2. = kirsmst-
hy-, vö. GOMB. [kazR. kirámát die heilkraft; das glückbringende; 
ein geist, den die tschuwaschen und die getauften tatárén ver-
ehren<ar . ] . 

kiremsthy azon hely, hol a kirsmst nevű szellem tartóz
kodik | jener platz, wo der geist kirsmst sich aufhált. 

kirdk szenny (az emberi testen) | unreinlichkeit (am mensch-
lichen körper) [vö. tar. krm. kom. alt. kirg. etc. R. kir schmutz, 
unreinlichkeit, kazR. kdr id., jak. kir schmutz; schmutziger 
schweiss]. 

kirkks: tabak-kirkki, Szp. id. burnótszelencze (nyírfakéreg
ből) | schnupftabaksdose (von birkenrinde), TaőaitepKa. 

kirh szükséges, kell | nötig, von nöten; mana uksa k. ne
kem pénz kell | ich brauche geld; vö. GOMB. [VÖ. kaz. kirdkh 
nötig; vö. kirsh]. 

kirBst Ucsebn. 52. Ky30Bi> (hárshéjból készült kosár | korb 
aus lindenrinde). 

kirBdfifo tégla | ziegel [or. nupnunz; vö. kaz. kirbdé}. 
kizip zúzó (melylyel darát és lent zúznak) [ stampfer, stös-

sel (mit dem man graupen und lein stösst), vö. kdvsnDs [kazO. 
kih-sabS id. (TOJiKa^t, necTHKT>), kazV. kih-sap necTT>, misBug. 
kisap id.]. 

kistsn bunkós bot (vasfejű) [| knüttel, keule (mit eisernem 
ende) [kaz. csagR. kistán, or. miemem < per.]. 

kistsn koporsó | sarg (=tuB§k) [vö. ? jak. kistiá verber-
gen, verstecken, kistán sich verstecken; versteckt werden, ujgR. 
kisld-, oszmR. kizlá-, gizlá- verbergen, ad. komR. kizlan- sich 
verbergen, oszmR. gizli verborgen, versteckt]. 

kizdr murokrépa | mohrrübe, MopiíOBb [kaz. kihr, csagY. 
kasir < per.]. 

Kittaj-yir Khina | China [or. Kumau]. 
kifiisGs — KH'iHra y Tejiern [or.]. 
kifizsin szemérem, szégyen; mana un§n umdíifiis k. pylfih 

elszégyeltem magamat előtte; k. tu- megszégyeníteni, zavarba 
ejteni | beschámen, verwirren, in verlegenheit bringen, CKOHoy-
3HTb; vö. Ucsebn. 113. «cicyKa», ZOL. 35. «KOH«i>y3HO, HenpiaTHO, 
CTpaHHo»; vö. GOMB. 

kipésmlsii- szégyenleni (magát) | sich schámen ( = na-
mdslan-]. 

kifizsmlsrwsr- megszégyeníteni J beschámen, zu schanden 
machen, cpaMHTL. 
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kiv- szennyes ruhát v. fehérneműt két sulyokkal (kdvenDe) 
sulykolni, zúzni j mit zwei stösseln (kdvsnue) die wásche stos-
sen, beuchen; kdBs-jdm kivet; vö. kdvenDe. 

kiü9, Szp. iá. ócska | alt (von leblosen dingen); vö. vaD§; — 
vö. GOMB. 

kivztn, Szp. id. kölcsön [ auf borg; BsaeMT.; vSl pafifo 
mana k. hr manit ö nekem száz rubelt adott kölcsön. 

klet, Ucsebn. 41. kdlet tárház, szer-, éléskamra j speicher, 
vorratshaus [or. Kjmmz]. 

krepls, Ucsebn. 52. kdreple gereblye | rechen, harke [or. 
epaőMi]. 

ksa hessegetés, kiáltás, melylyel házi madarakat riaszta
nak v. kergetnek j ausruf, womit man die zahmen vögel ver-
scheucht. 

ka, Szp. ky,, plur. kdzem, ezen, ez | dieser; vö. k§zal. 
kurwa, Szp. id. itten, itt j hier. 
kunüan, Szp. id. innen | von hier. 

kaj: k.-surd'i különfajú birka | ein schaf von besonderer 
rasse, «op,a,HHCKaa OBn;a» [kazE. kui das kirgisische schaf]. 

kujan nyúl | hasé, Lepus timidus [kaz. kujan]. 
kujlan-, Ucsebn. 137. kulan- aggódni, búsulni j bekümmert 

sein, trauern [kazR köjájan- verzagen, kazO. kejelan- oneqa-
JIHTLCH, CKOpÖtTb]. 

kuk: k.-yuram kis kerekded sütemény; közepén mélyedés, 
melyben dara, vaj és ólomdarab van; hársfakéregkosárkában 
tartják jar9% nevű szellem babaformájú ábrájával együtt | ein 
rundes gebáck von der grösse der handfláche mit einem grüb-
chen in der mitte, wo graupe, butter und ein stück blei sich 
befindet; wird in einem körbchen aus lindenrinde samt der 
puppe des prd% genannten geistes aufbewahrt. 

kuGamaj egy csótánynagyságú rovar, sárga, fekete foltokkal 
(nem fedeles szárnyú rovar) | ein insekt von der grösse des 
kakerlaks, die farbe gelb mit schwarzen flecken, «őyKapKa»; vö. 
Ucsebn. 88. 6oaci.a KopoBKa (goldkáfer). 

kuGdl pástétom féle | art pirogé [vö. kuG§r, kuklsk; vö. 
ASM. 298.]. 

kuGSr, Szp. id. görbe, ferde; hajlat, görbület, kanyarulat | 
krumm, schief; biegung, krümmung; k. j§v§s görbe fa; sy,l-kukri 
út görbülete [vö. kazB. kákvrg krumm, gebogen, tobE. kákir 
ofenhakenl. 

kuG§rkka sütemény-féle j ein backwerk. 
, kuG§r-kut bögöly (kisebb mint a p§van) \ bremse (kleiner 

als p§van), OBO^'B. 
kiiGdr-mcLGdr kanyargós j mit vielen krümmungen. 
kuGdr-mdj Ucsebn. 62. u,an.ifl (kócsag j reiher). 
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kuG§rt- görbíteni, hajlítani | krumm od. schief machen, 
krümmen, KPHBHTL. 

kukrSl- görbülni, kanyarogni ] krumm werden, sich 
krümmen. 

kukká, Szp. id. anyám öcscse, anyai nagybátya, ki az 
anyánál fiatalabb | onkel mütterlicherseits, der jünger ist als 
die mutter; pis k. anyai nagybátya, ki öregebb az anyánál | 
onkel mütterlicherseits, der álter ist als die mutter. 

kukkaz§ de min. 
kuG-amaj anyai nagyanya | grossmutter mütterlicherseits 

(mandn kuGamaj, sanda ky,Gamu, un§n kuGa?n§zd); vö. GOMB. 
koGami. 

kuG-azej anyai na^yatya | grossvater mütterlicherseits 
(man§n kuGazej, san§n kuGazu, un§n kucaséd); vö. GOMB. 
koGazi. 

kukkuk, Szp. id. kakuk | der kuckuck; vö. GOMB. [VÖ. kaz. 
kükd]. 

kw.kkw.kla- Ucsebn. 63. KyKOBaTb (kakukkolni j kuckuck 
schreien). 

kukhk görbe | krumm; pdfifok piiísen purni kuklek. — hsh 
(tal. mese) [vö. ky,G§t, kuG§r}. 

kuklen- görbülni; leguggolni j krumm werden, sich krüm
men ; sich kauern, sich niederhocken. 

kuklsnfihk guggon ülő | gebückt, sich niederhockend. 
kuklet- görbíteni; lehajtani [ krümmen; herunterbiegen. 
kuksa, Szp. id. kopasz(fejű); kopaszság | kahlköpfig, kahl-

kopf; glatze; k.-push kopaszfejű | kahlköpfig. 
kul-, Szp. id. nevetni | lachen; vö. GOMB. kul'- [kaz. kél-}. 
kulS nevetés | das lachen. 
kulák pöröly, nagy kalapács (a kovácsnál) | schlágel, grosser 

hammer (vom schmiede gebraucht) [or. nyjianz]. 
kulák malátaleves | art malzsuppe [or. nyjiaea]. 
kutan-, 1. kujlan-. 
kulanaj adó | steuer, abgabe [vö. alt. tel. leb. sor. adR. 

kalan id.]. 
kidat- (ónomat.) turbékolni (a galamb) | girren (von der taube). 
kulaDa disznónak villaalakú nyakbavetője | gabelholz am 

halse des schweines [or. no/ioda}. 
kulaDala- nyakbavetővel ellátni (disznót) | mit gabelholz 

versehen. 
kulafiíS buzakenyér | weissbrod; vö. GOMB. [or. najianz; 

vö. kaz. kalac]. 
kuUen, 1. kun. 
kul'ukka (Szép.) házi galamb | die zahme taube. 
kum koma | gevatter [or. KJ/MZ]. 
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kym- die ketté aufziehen, den aufzug od. zettel anlegen, 
das gewebe anscheren, aufscheren, cHOBaTL [vö. ? csag. kel. törR. 
yamla- abwickeln, aufwickeln]. 

kumG§fié§ Ucsebn. 38. CHOBaJiKH (scbermaschine, -mühle). 
kuma komaasszony | gevatterin [or. nyMa). 
kwndt Ucsebn. 52. jiyKOinKO = kunD§. 
kumkka göröngy [ klumpen, scholle [or. KOMOKZ). 
kummi (accus. kummSne) mellékfonal | aufzuggarn, ketten-

faden; k.-sippi id. [vö. kym,-]. 
kun, Szp. id. nap | tag; vö. GOMB. ; vö. k§nó§r, k§tw3rla 

[kaz. kén], 
kul'hn naponként | táglich (adv.); vö. GOMB. 
kuthnyi naponkénti | táglich (adj.). 

kun- kiegyenesedni (pl. a hámiga) | sich ausbiegen, gerade 
werden (z. b. der kummetbogen), pa3rnőaTí>ca [jak. kön- gerade 
werden; sich gerade machen; redlich werden; vö. jak. könö 
gerade; redlich, telR. könii gerade, A;, jol der gerade weg, ó-tör., 
ujg. csagR. köni gerade, richtig, gerecht, ujgR. könit- gerade 
machen, könül- gerade werden]. 

kynDar- kiegyenesíteni, kigörbíteni | ausbiegen, gerade 
machen, pa3riiőaTL; vö. kSnDar-. 

kund könnyen hasítható | spaltbar, leicht zu spalten, «KO-
Topoe JierKO KOJiHTCfi»; pajan 9S kund pifiíd ma könnyen folyt 
a munka; vö. ZOL. kond CMHPHHH, sanft = jSvas [vö. ?? kaz. 
kün- mit etwas einverstanden sein, sich zu etwas zuneigen], 

kunDa, kunDan, 1. ku. 
kunod, Ucsebn. 52. kum§t hárshéjból készített kosár | korb 

von lindenrinde, jiyKomKO [tobR. kumta scháchtelchen, kkirg. 
oszmR. kundak wiege, kojb. lebR. komda kasten (leb.); sarg, 
grab (kojb.), altV. komda, komd§ kasten, sarg, baskK. kumta 
sarg, lánglicher kasten]. 

kuiifiía szár | schaft; aD§-kunlÉzi csizmaszár | stiefelschaft; 
iíölya-kunfiíi harisnyaszár [ strumpfschaft [kaz. kunSc]. 

kunfiza, kun fiiak = finn k a n g a s l e t t i ; = ( ? ) az előbbi. 
kunfizakla-, kunfiéala- = finn l e t i t t á á ( k a n g a s t a ) , 

t e h d á k a n g a s l e t t i . 
kyyGdra teknő, válú | trog, KOJio^a, KopbiTO (ZOL. JIOTOKT>). 
ky,Ba, Szp. id. nagy rakás, halom; szénaboglya, petrencze 

(egy kocsiba kettő elfér) [ haufen, heuhaufen; vö. GOMB. [kazR. 
küba soviel heu man auf einmal mit der heugabel aufheben 
kann, kazB. küba kleiner heuhaufen). 

kuBala- összerakni, halmozni | haufen, anháufen. 
kyBarfiza ló véknya, ágyéka | die lende des pférdes; hinter-

backe [vö. kaz. krm. oszm. csagR. kabar- sich erheben, empor-
steigen; anschwellen, dicht werden, blasen bilden, oszmZenk. 
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kabar- blase, geschwulst, oszmR. kabarok geschwollen; geschwulst, 
kabar fök geschwulst, blase, jak. %abyry adv. mit einer wölbung. 
X- ystan sich. wölben, schwellen, eine blase bekommen]. 

kuB§s, Szp. id. hegedű | geige, violine, CKpHnKa;/wí-/c. har
monika, rapMOHHKa; vö. GOMB. [kazR., kazO. kubSz, kazB. kebez]. 

ky,B§s-kalaGanni hegedűs | violinspieler, geiger. 
kuB§sta, kuB7sta, Szp. id. káposzta | kohl [or. nanycma). 

ky,B§sta-j§vi beet od. kasten mit erde, in welchen die kohl-
sprossen versetzt sind. 

kwpsa kereskedő [ kaufmann [or. Kyneipz]. 
kur-, Szp. id. látni | sehen; vö. GOMB. [kaz. kür-]. 

kúra nézve, -hoz képest, -ért, miatt j in hinsicht, gemáss, 
wegen; süps9ne k. yuBdlfiíi (közmondás) a milyen' a teknő, 
olyan (legyen) a fedele! [kaz. küra]. 

knrSndé- Ucsebn. 137. noBH^aTLca. 
kurak, Szp. id. pápista varjú | saatkráhe, rpa^b, Corvus 

frugilegus; ula k. varjú | krahe; %ura k — kurak [vö. kaz. etc. R. 
karja krahe]. 

kurak-édvar csiptető, kis fogó | kleine zange. 
kurSk, Szp. id. fű [ gras, TpaBa. 
kurSm takarmány | futter [or. nopMz]. 

ky,r§ml§x mindenféle takarmány-növény | allerlei ge-
wáchse, woraus futter wird. 

kurSs, Szp. id. (nagy) hársfa fölső (ágas) részének kérge, 
annak külső rétege (a belső rétege == murifizala) j die rinde 
von dem (ástigen) oberteil einer (altén) linde, die obere sehicht 
(nachdem die innere sehicht munfizala abgeschált worden ist), 
ZOL. 37. MOHajiHHKT> [kazR. kur§s Jindenbast. JIHKO]. 

kurlDs hosszúkás teknő j lánglicher (wasch)trog [or. nopumo]. 
kurGa, Szp. id. nyeles (merö)edény, ivóedény | (schöpf-) 

fássehen, -kellé, trinkgeschirr, KOBIIIHKT. (VÖ. ZOL. 213.); vö. 
GOMB. [csagR. kürga eine art gefáss, von dem man den wein 
nimmt, csagKún. kürkü wasserschlauch, telR. kürgü ein grosses 
birkenrindengefáss zum aufbewahren der gerste, szag. kojbR. 
kürkü die kürbisflasche, der schlauch; kazR. kerya schöpfkelle 
< csuv.]. 

kurlarjGd nussschlaube. 
kurna kohó, tűzhely (a kovácsnál) | esse, schmelzofen [or. 

sopnz]. 
kurBun púpos | buckelig [or. eopőynz). 
kuréar)G§, Szp. kurzanak bojtorján | kiette, penefiHHK'b; 

[vö. ASM. 104.]. 
kart szarvasmarhacsorda | herde hornvieh [or. eypmz]. 
kus-, Szp. id. forogni; kaczérkodni | sich drehen; koket-

tiren; uraBa kuzaí a kerék forog; v§l ar§m sinBa kuzai az az 
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asszony kaczérkodik idegenekkel; vö. ZOL. kos- ŐBacaTB; [vö. ? 
kaz. kuzyal- sich regen, kuzyat- bewegen; vö. ASM. 102.]. 

kustar- görgetni | wálzen, Ka'raTL; lazctBa v. lazana k. 
sebesen hajtani | schnell fahren. 

kuzar nagy kés, melylyel szilánkokat hasítanak | ein grosses 
messer, womit man kienspáne aus holz splittert [or. Kocapt}. 

kuzar-puld őn | kühling, H3B. 
kusla kocsi v. szán bakja | kutschenbock [or. K03Jiu]. 
kus, Szp. kus szem | auge; pit-kus arcz | gesicht, antlitz; 

vö. GOMB. [kaz. küz], 
kuz§ytar- szemmel megverni, megigézni I durch einen blick 

behexen (einem eine krankheit oder ein anderes unglück zu-
ziehen), crjia3HTb. 

kus-yüri a szem külső szöglete | die áussere ecke des 
auges. 

kus-kurla-vilani szembekötősdi | blindekuh. 
kuskski, Ucsebn. 36. kus-kdski (kus-\-kdskd) tükör;spiegel 

(kaz. közgis}. 
kusl§, vö. kunan. 
kuélSy szemüveg | brille. 
kué-s§mzi a szem belső szöglete | die innere ecke des 

auges. 
kus-surri a szem fehére | das weisse im auge. 

kus-, Szp. kus- költözni, hurczolkodni | übersiedeln, um-
ziehen [kaz. küc-}. 

kuzar- áthelyezni, áttenni | anderswohin versetzen. 
kus- száradni | trocknen. 

kuZSrGa- száradni | trocknen (intrans.). 
kustar' szárítani | trocknen (trans.). 

kuzak, Szp. id. macska | katze; vö. GOMB. [VÖ. or. nouma}. 
kuzak-kaj§G9 egér | maus. 

kuzil háncstarisznya J ranzen von lindenbast [or. Kow&jvb]. 
kusma nagy nemezdarab J grosser filz [or. KOUIMO]. 
kustan nagytekintélyű, uralomvágyó paraszt, kolompos I 

ein angesehener, herrschsüchtiger bauer, der die erste rolle in 
der gemeinde spielen will, rádelsführer, schreihals, KamTaHi. 
[kazB. kostan, misBug. kustan]. 

kut alfél, segg | after, der hintere; j§vds kufih fatő | das 
wurzelende eines baumes; %uran kufih az üst feneke (kívülről) | 
der boden des kessels (die áussere seite); pus kuDönfiés a kút
nál [kaz. küt\. 

ky,D§n hátra, hátrafelé j rücklings, nach hinten zu; k. unat 
hátrafelé lép; dl k. pifiíd a dolog rosszul ment; vö. MAGN. 
1 6 0 . k0D§nl§ HKRT05KHHH. 

kiitldy lószerszám | pferdegeschirr, nuiea. 
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ky,t8§r hátulról nyitott teherkocsi j ein hinten offener 
fuhrwagen ( — aJDiir]. 

kuoa kiáltás, melylyel lovakat és szarvasmarhát kerget
nek | ausruf, womit man pferde und hornvieh treibt. 

ky,Dan : kusldGiwan (bot.) «5Ka6epB» (a gabona között terem; 
sok kék virágja van; szára üres). 

kuDana végbél | mastdarm; vö. kut [kazE. kütán unterleib, 
dickdarm]. 

kuD§n makacs, konok, önfejű | eigensinnig, hartnáckig, wider-
spenstig, ynpflMHH; vö. MA ÖN. 262. [vö. ? kyt, kuüSn}. 

kuD§nlan- nyakaskodni, makacskodni kezdeni! eigensinnig, 
widerspenstig werden. 

kuínik az ajtó mellett levő lócza a kályhával szemben levő 
falnál | die (wandfeste) bank an der türseite derjenigen wand, die 
dem ofen gegenüber steht Tor. nymuimz}. 

knfiían káposztatorzsa j der strunk im kohlkopfe [or. 
Konawó; vö. kazR. kocán, misBug. ku^an}. 

kut'Uenes útról hozott ajándékok, vásárfia | die gaben bei 
dfr ankunft [or. eocmuneipö]. 

küGen (lijopHOBHUKi.') nevű cserjének ehető gyümölcse | die 
essbare frucht eines strauches namens «,a;opHOBHHKrí>». [? oszm-
Zenk. kökén erdbeerstaude]. 

kÜGsn-jSvSééi (bot.) «,H,0pH0BHIlKT>». 
kÜGdrt, kdGdrt; Szp., Ucsebn. 97. küGdrt kén ! schwefel [kaz. 

kükdrt, misBug. kügdrt]. 
kid-, Szp. id. befogni (lovat) j an-, vorspannen [szag. kojbB. 

köl-. jak. kóíüi- (vö. GOMB. NyK. XXXV, 259.)]. 
kühnjóhk pocséta, pocsolya | pfütze, lache, jiya;a; [vö. ? 

küh, kül}. 
küh, Szp. kül tó | der see ; vö. GOMB. [kaz. kül]. 
kühm : iryi k. a napkelte és a dél között középen lévő 

idő | die zeit in der mitte zwischen dem sonnenaufgang und 
dem mittag; kasyi-k. a délután közepe | die zeit in der mitte 
zwischen dem mittag und dem sonnenuntergang; vö. ASM. 197. 
kas kühm Be^epoMB. 

küme, Szp. id. boríték, ernyő (kocsin v. szánon) j dach am ver-
deckten wagen od. schlitten [kaz. köjma, misBug. küma KHŐHTKa]. 

kün- feldőlni, felborulni (pl. szán, csónak) | umfallen, um-
werfen (z. b. ein schlitten, ein kahn), CBajiHTLCH. 

kiiriDer- feldönteni | umstossen, umwerfen. 
küBdn- földagadni (az ember v. az állat) | anschwellen (ein 

mensch od. ein tier); küpnd földagadt [kazB. kübdn-'\. 
kiipssk duzzadt, gömbölyded (pl. jól táplált kis gyermek) | 

aufgedunsen, (rund und) voll [kazR. küpsdk weich, welk, mürbe, 
locker (von der erde); vö. küp- anschwellen]. 
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küptdrme palacsinta-féle | art pfannkuchen, JienemKa; [misN. 
küptdrma .neiiennta; vö. oszmE. küptürmá convex, erhaben, BH-
nyKüHÖ; vö. kaz. küp- anschwellen]. 

küpfée-, Szp. id. meg-, földagadni (nedvességtől) | auf-, an
schwellen (durch feuchtigkeit), pa3ŐyxHyTi>; p§rta küpfserd a 
borsó megdagadt (a vizben) [vö. kazE. küp- anschwellen]. 

küp(ts9k nachgeburt [kazO. küpcdk MajieHBKaa no^ymica (kis 
párna | kleiner kissen); vö. mordM. id'dú-todu ,nachgeburt', tulaj
donképpen ,der kissen des kindes')]. 

kür-, Szp. id. hozni | bringen, npHHOCHTB, npHB03HTB; túrra 
parne k. istennek áldozni | einem gotte opfern; vö. GOMB. [tar. 
ujgE. kigür- hineinbringen, hineingehen lassen, csagKún. kivür-
hineinführen, einlassen, oszmE. givir- eintreten lassen, hinein-
führen, hineintreten]. 

kürt- bevezetni, beereszteni j hinein- od. hereinführen, 
hereinlassen; tdne k. keresztelni | taufen; vö. GOMB. 

kürsn- megátkozni (?) | verfluchen (?) «= il/an»; édr sins 
PH'IdBa an sap, édr sana kürend ne verd ostorral a földet, a föld 
megátkoz téged! 

kürsnDer- sérteni, keseríteni | beleidigen, erbittern, OŐH-
acaTB, ocfeopŐHTB; az§na annene an küreiwer ne sértsd, ne 
keserítsd a szüléidet! éinna an kürenmr Mark. X, 19. ne OŐH-
acafi; vö. Eazsk. I, 42. 

kürnekh deli, deli termetű} stattlich, von stattlichem wuchse 
od. aussehen, wohlgestaltet [vö. ? kaz. kür- sehen, kürdn- sich 
zeigen]. 

kürmksdr igénytelen alakú v. külsejű | von anspruchs-
losem aussehen. 

küríd, Szp. id. szomszéd j nachbar [kaz. kürs», kürdh id., 
alt. tel. lebE. körűé ein mensch, mit dem man sich oft sieht, 
bekannter, freund; — kaz. kür-, alt. kör- sehen]. 

küzek Ucsebn. 92. pBFiarL (emelőrúd | hebebaum) [kazE. 
kásák stock, prügel, stange]. 

I 

laj§/ jó | gut; vö. GOMB. [oszm., krm. kazE. lajSk passend, 
angemessen < ar. laik würdig, geeignet, tauglich Zenk. 790.]. 

la%an mosóhordó | waschkübel, waschbecken [or. JioxaHB, 
;iaxaHB; vÖ. kazE. la%ari\. 

lttG§, 1. 1§G9. 
laGdm1, Szp. id. kis hordó | kleines fass, zuber [or. .iiaryHB; 

vö. kaz. layun id.]. 
laGdyn^ gödröcske, mélyedés (utón) | ausgefahrenes locb, 

grube, vertiefung (auf einem wege), yxaÖB. 
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laygaska == laGdm% yxaői>. 
lap-lap helyenként | stellenweise, hie und da; ku édzs lap

lap ty,D§yn§ ezen kés helyenként megrosdásodott. 
lap, Szp. id. sík, sík hely, róna | ebene, flache stelle;7crp-

édr id.; lap-lap-y,ra lúd-talp | plattfuss [vö. baskK. lapak, HH3KÍM]. 
loptak lapos, tertyedt; lapos fele, lapja vminek | platt, 

flach; die flacbe seite (z. b. eines sábels); Ucsebn. 97. /. üsnl, 
IDraTHHKT). 

lapjsdn-, Szp. id. lapulni | platt od. flach werden. 
laptts§t- lapítani | plattén, abplátten. 

laBatka fenődeszka, köröskörül kátrányozott nyeles deszka
darabka, melyen kaszát fennek; mosósulyok ) wetzbrett, ein rings-
herum mit teer bestrichenes, mit griff versehenes brettchen, an 
dem man die sense wetzt, cMOJiHHKa; waschblauel [or. jionamna}. 

laB§rkka sár, piszok; semmirekellő | schmutz (auf den 
wegen), kot, schlamm; taugenichts [vö. kazB. labSra unsauber 
in der kleidung, lab§rak id., labSrda- im wasser platschern]. 

loBdrkkalan- bepiszkolódni, besározódni | schmutzig, kotig 
werden. 

laB§rkkalandar- besározni | kotig machen, besudeln. 
labdrDat- pocskolni, pocskolódni, lubiczkolni; csacsogni, 

fecsegni | platschern, öyjiTbixaTbCH; schwatzen, klatschen [kazB. 
labSrda- platschern, misBug. labSrda- platschern; schwatzen]. 

laBdstat- csattanni, koppanni j mit geráusch zuschlagen, 
klappen, klatschen; yy,r é^nati%Be laBSstaDat' a lúd szárnyaival 
csapkod [vö. kazB. lap: l. itmak klappen, lapSlda- id.]. 

lapka: l.-jur havas eső [ schneeregen; l.-j. éSvaí havas 
eső esik. 

lapka izzasztópad a fürdőházban | schwitzbank im bade-
haus [or. jiaena; vö. kazO., kazE. laüká nojioKT> (BT> öairfc)]. 

lapra: l.-pitfizSk sár, csaták j schmutz, schlamm; Ucsebn. 
94. lapra id. (rpa3L). 

lapraGa = lapra(-pjXióz§k). 
lapsSr, 1. l§ps§r lapsSr. 
lar-, Szp. id. ülni (vhol, vhová) | sitzen, sich setzen; vö. 

GOMB. [szőj. ujgE. olur-, jak. olor- sitzen, sich setzen, kom. krm. 
kumd. ujgE. oltur- sitzen, sich setzen, kaz. ut§r- id.]. 

larkSs, larfiídk Ucsebn. 44. KOSJIH (hintó, szán v. kocsi 
bakja | kutschbock). 

lart- (le)ültetni | setzen, niedersitzen lassen. 
lartlat- (ónomat.) gágogni (récze) | schnattern (ente). 
las, Szp. id. az udvar közepén levő épület, a hol sört főz

nek, nyáron ételt készítenek és alusznak is | ein gebáude in-
mitten des hofes, in welchem man bier braut und welches im 
sommer auch als küche und schlafzimmer gebraucht wird; űtwsr-

Paasonen H. Csuvas szójegyzék. (NyK. XXXVII— XXXVIII. Mell) 
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lassi, Ucsebn. 101. tinidrzd lassi, kovácsműhely j schmiede [vo. 
or. jiaiyra]. 

las: l. sur- egy ütéssel v. csapással kettéhasítani j mit einem 
hieb entzweispalten. 

laza, Szp. id. ló | pferd; kastarn§ l. herélt ló | wallach; 
Ucsebn. 45. %uza% ^ *^.; v 0- GOMB. [kaz. alasa}. 

laza-kurdGd lóhere | klee. 
lafiéaGa láp, ingovány, posvány | schlamm. moor, THHa 

[ónomat, vö. kazR. lack§lda- schlampern (im schmutze)]. 
lafiidrkka = lapraGa; vö. az előbbit. 
hív Szp. 1. §lav. 

lavSÉe, 1. Slavid. 
lavkka bolt | kaufladen, bude [or. jiaena; vö. kazR. lapka'. 
lek- beleakadni | stecken od. hangén bleiben, in etwas ge-

raten [kaz. diák-, lak-]. 
hkter- találni | treffen; lekterDdin kamana czélba találtam 

ich traf das ziel. 
lentte szalag | bánd [or. jiewma]. 
leyGes kis veder | eimerchen. Be,n;epK0 [kazO., kazV. láy-

y§z, kazSzp. láygáé id. (Be^epKo), kazR. láncpz, misBug. dláy-
gac id.]. 

lére, Szp. id. ott | dórt (vö. lezd). 
leren, Szp. id. onnan | von dórt (vö. leid). 
les-, Szp. id. (el)vinni; elkísérni | wegführen, fortbringen; 

begleiten [vö. kazB. üt-, it- tragen, wohin bringen, kaz. tob. 
barR. üt- fortbringen, kom. ujgR. ált- id., jak. üt- führen, tra
gen; vö. GRÖNB. 89.]. 

lester- caus.; vö. Razsk. I, 26. 
Isis, Szp. les (plur. lessem) azon, az; más | jener; ander; 

TOTT), ^pyrofi; Zss tdnfiie másvilág, túlvilág | dasjenseits; asan§n 
tyBdéku pyrnaDih) aman§n uB§ska les tdnfiíene kardi> «férjed él-e?» 
«férjem (már) a másvilágra ment» ; vö. lére, leren. 

hGTt, Szp. id. korpa (fejen); alja, seprő, üledék | die feinen 
schuppen an der kopfhaut; bodensatz. 

hp langyos | lau, lauwarm. 
hplen- langyosodni | lau werden. 

IdBds, Szp. id., Ucsebn. 88. IdBds, IdBd lepke, pillangó 
schmetterling. 

hpke. Szp. id. fejtető | scheitel [ = kazR. liipka id.]. 
Idrdldet- nyöszörögni | wimmern, winseln. 
IdjmaGa nyálka, nyák | schleim; vö. ASM. 86. lujlaGa id. 

CJIH3I. (vö. kaz. lajla id.) [vö. ? kel.-tör. laj schmutz, Zenk. 790.]. 
IdjmaGalan- nyálkásodni | schleimig werden. 
WjmaGold nyálkás | schleimig. 

IdGa- rázni; keverni (tésztát, kását a fazékban) | schüt-
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teln, rütteln; umrühren (den teig, die grütze wáhrend des 
kochens). 

IdGa- vaczogtatni j schlackern, klappern machen; == az előbbi. 
IdGan- == IdGd-ldGV tu-; 1. 1§G§. 

1§G§: L-laG§ tu- vaczogni, csörömpölni, kelepelnijschlackern, 
klappern. 

l§Bay: éanDaldk l. Uardnfífo teljes szélcsend lett ) das wetter 
wurde ganz still; sil isar§7in§Da, sarwaWk l. pulnd Mark. IV, 39. 
BljTepí. yTHXi. H cn^jiajiacB Be-OKaa TiraiHHa; vö. UpkS. 

IdBam lapály, mélység, mélyedés | niederung. 
1§B§ gúzsból vagy bársfakéregből fonott ritka kosárféle, 

melyből a bárányok szénát esznek (kötelén függ, a bárá
nyok a szénát a nyilasain át húzzák ki) | von reis oder linden-
rinde geflochtener, undichter korb, der mit heu gefüllt wird 
zum füttern der lámmer [kazO. l§b§ KomejiB cnaeTeHHHH H3B 
jmKa (korb aus lindenbast), kazV. olobe, BaxupB (KomejiL ,a;jia 
ciiHa)]. 

l§pk§ csendes; szelid [ still, ruhig; sanftmütig; pajan l. kyn 
ma van csendes nap; l. sin szelid ember, vö. Máté XI, 29. KpoTKÍÉ; 
vö. IdBay. 

Uplan- lecsendesedni, lecsillapodni | sich legén (vom winde), 
sich beruhigen, sich beschwichtigen; vö. l§pk§. 

UplanDdr- lecsendesíteni, lecsillapítani | stillen, beruhigen, 
beschwichtigen. 

l§ps§r-laps§r bozontos; rongyos | struppig; zerlumpt: k§-
maG(a) iimdnfiée 1.-1. UBO, taslat. — mdlGe (tal. mese) a kályha 
előtt bozontos medve tánczol. — a kályhasöprű. 

Wpfédn- leguggolni j niederhocken, niederkauern, upnct^aTB. 
Uraa: l.-sin zsörtölődő ember | brummbár, BopiyHt. 
IdrGa-, 8zp. id. morogni | murren. 

iSraamdé = IdfGa-sin. 
Urlat- (ónomat.) kuruttyolni (béka) | quaken (der frosch). 
Us bojtos, sűrű, dúslombn | buschig, dicht. dicht belaubt. 
Idstdrvat- rezegni, reszketni | zittern, sich schütteln; jSvSé-

sul'zizem IdsWrDatsa t§rass9 a fának levelei rezegnek (a széltől); 
laía iSstdruatsa sillenfih a ló megrázkódott. 

Ufiíd: l. yup- hunyorítani | blinzeln. 
lum feszítövas | brechstange [or. JIOMZ]. 
IUBÜS félszer [ schoppen, capait ( = or. jiaöa3z; kazR. lapas]. 
hiBaska, Szp. id. hasadék, völgyecske; pocsolya, kátyú ! 

kluft, schlucht; pfütze, lache; OBpart; jiyata. 
lutra alacsony | niedrig. 
luDdrGa- összenyomni, -gyűrni, -zúzni | zerdrücken, zusam-

mendrücken, knittern, knüllen, quetschen (vö. ZOL. loD§rGa-
Óe3lI0K0HTB, pa33opflTí-). 
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lüpper, Ucsebn. 120. IÜBSV esetlen, ügyetlen | schwerfállig, 
ungelenk, Ucsebn. BffJiHfi. 

lüfiídrGe- (össze)gyűrni j (zer)knittern, (zer)knüllen, MÍITB. 
lüfiídrGzn- (össze)gyűrődni | (zer)knittert werden. 

maj irány | richtung, (Ucsebn. 107.) HanpaBJieHie; vö. Máté 
XXVII, 24.; yjvels maj a nap irányában | von osten nach westen; 
siva maj vízmentében, lefelé | stromab, stromabwárts [kazE. 
§nyai id.]. 

maJB§ -nemű, -féle ) -artig; sav§n m. olyanféle j derartig. 
maják, Szp. id. útmutató (fa) | wegzeichen, BBxa [kaz. maják], 
májra, Szp. id. orosz nő | russin; m§ks§-majri mordvin nő [ 

mordwiniscbe frau; ty,Dar-majri tatár nő j tatarische frau; vö. 
GOMB. [kazO. mar%a, baskK. marja russin < or. Mapin], 

majra-kdpsi (bot.) CBepŐHry3rb (vö. Ucsebn. 29.). 
maG§r, 1. ktiG§r-maG§r. 
maG§r-, maGSra-, makra-, Szp. maG§r- sírni; mekegni, bé

getni (birka) | weinen; blöken [ónomat, vö. kazB., kazO. makdlda-
mekegni, kazV. mzkdrda- id. (ŐJieaTh), altV. maara- id.J. 

maGSs, 1. aG§s-maG§s. 
mai, Szp. id. elő, előrész | das vordere, vorderteil. 

malas a jövő | zukunft. 
malnan előbb | vorher, npeac^e. 

mala^aj csücskékkel ellátott téli sapka | wintermütze mit 
zipfeln od. -deckeln [kazB., kazO. malayaj id.; or. Masiaxaű id.]. 

Mahm-yuza az összes szentek főnöke a paradicsomban | 
das oberhaupt aller heiligen im paradies («svetoja tuyn§ sinzens 
pdyaGan %uzai>); vö. MAGN. 68., ASM. BCs. 20., 21. 

mamdk, Szp. id. pehely, pihe; finom szőr; pamut, gyapot | 
flaum; feines haar, flaumhaar; baumwolle [kaz. mamdk}. 

man, 1. sBd. 
man-, Szp. id. elfelejteni | vergessen; vö. GOMB. 

manaGan feledékeny | vergesslich. 
manay barát, szerzetes; apácza I mönch; nonne [or. Mouaxz]. 
mayGa, Szp. id. takony | rotz [kaz. mayka.~\. 

mayGald taknyos | rotzig. 
man§ Ucsebn. 88. ^oac^eBOíí qepBHKt (földi giliszta | regen-

wurm). 
mar, Szp. id. nem | nicht ( = kaz. tegisl); vö. ASM. 238. 

[tel. alt. tar. küár. csagE. ámas partic. fut. negat. des verbi 
defect. a-; alsó eigentlich nicht seiend (= er ist nicht)]. 

maraDa varsa | kleine fischreuse [or. Mepeda etc.l. 
marG§m§s Ucsebn. 87., 1. narGdmss. 
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mazar, Szp. id. temető j friedhof, gottesacker [kirgK. mazar 
id. < ar. mezar (ort, den andáchtige besuchen;) grab, grabmal, 
Zenk. 839.]. 

mazar-puzd temetőnek a főnöke (a legelső ott eltemetett 
halott) | das oberhaupt des friedhofes (derjenige tote, der dórt 
zuerst begraben wurde). 

mazar-s§D§G9 sír j grab. 
maDyr, (folkl.) mattur szép j schön; vö. GOMB. [kazB. matur, 

mat§r\. 
mat'ruske : m.-kurSG? bot. .nymiiua [or.; vö. or. Mamepuuna 

.nynrana, Origanum vulgare (DAL)]. 
mattik' kapa | hacke [or. MOMUKO]. 
maíísa (gyermekszó [ kinderwort) tojás | ei. 
maüéa, Szp, id. felső padolat (mely a szobát a házhójtól 

elválasztja) | das innere dach, die decke eines zimmers, noTO-
JIOKT> [or. Mamui^a grosser balken im dache; vö. kazO., kazV. 
matca MaTHU,a, nepeKjra^HHaj. 

matísa-kasti azon gerincz (egy v. kettő), melyen a felső 
padolat fekszik, mestergerenda | der balken (ein od. zwei), auf 
dem das innere dach ruht, MaTima. 

mavSklat- nyávogni, nyivákolni | miauén [ónomat, vö. baskK. 
maula- id. (MaynaTb), oszm. mawla- id., Zenk. 803.; kazO. m§-
jaula- id.]. 

W£, Szp. id. nesze! | da hast du! da, nimm es! hier, nimm! 
Ha, B03BMM! we Hl id. [kirg. ma, altV. ma}. 

msyel: tij,rr§n meyeh éitsessdn yjiey é§m§rne pardya [ar. 
mahall ort, stelle, der (einer sache od. person) zukommende 
platz, rechte stelle; rechte zeit, Zenk. 825.]. 

msl ügyesség | gewandtheit, geschicklichkeit, «Ji0BK0CTb»; 
msfo puma v§j§ sayal; sam^rdGan pustarn§ §s sitmszsn sar§ su 
pek irdlme m. kirh; vö. emel [kaz. barE. amal list, schlauheit, 
verstand, sinnesart (kaz.); geschicklichkeit (bar.)<car.]. 

melzdr illetlenül, helytelenül, ügyetlenül | unpassend. un-
geschickt (adv.), «Hejia1nH0». 

melGs kemenczeseprű | ofenquast, ofenwisch, noMejio. 
msmme (gyermekszó ) kinderwort) enni, étel j essen, das 

essen; m. iJDai kér enni; m. par adjál enni! 
mertéén, Szp. id. nagy, gömbölyű, piros korál, puha mint 

a gummi | eine grosse, rundé, rote koralle, weich wie gummi; 
kdrkka-m. álltaréj pulykánál | bartlappen bei dem truthahn [kaz. 
misBug, márgán perle < ar.-per. mergan kleine perle; koralle, 
Zenk. 835.]. 

mszerls háton, hátra | auf dem rücken, auf den rücken, 
rücklings, HaB3HHin>; vö. ASM. 237. 

meslst: v§l ySjsy kiteya y§j msslefiidBs ő majd magától 
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jön a maga idejében (mikor jónak látja) | er wird schon von 
sich selbst kommen, aus eigenem antrieb (wenn er es für gut 
findet); túrd %§je% édm§r yaroya msslsfízd sitsessdn isten magától 
ad esőt saját akarata szerint | gott wird selbst regen gebén naeh 
seinem eigenen gutbefinden; MAGN. 262. BJiacTL, BOJIA, VÖ. MAGN. 
28., 107. [ar. müsellat der, dem die macht gégében ist, macht-
haber; herr, vorgesetzter; oszm. m. kylmak einem die macht ver-
leihen, m. olmak die macht habén, Zenk. 847.]. 

mdGdr-, Szp. mÖG&r- bőgni (szarvasmarha) [ brüllen (rind-
vieh); vö. GOMB. [kaz. megér-]. 

mdlGe, 1. miloe. 
itidlGd, Szp. melGé, Mark. VI, 49. mdlGe árnyék; kisértet 

schatten; schattenbild, gespenst; vö. GOMB. 
man1, Szp. id. mi? | was? vö. GOMB; ep yam laÉana süni-

mdndBey sutrSm én lovamat szánostul mindenestül eladtam; vö. 
ASM. 204. 

mdnls. milyen, minő j was für ein; kirsk m. minden j 
jeder, Máté XII, 25. BCHKÍÍÍ. 

nidn-pur mindössze j insgesammt; nidn-pur %al§XPa a z 

egész néppel (együtt) J mit dem gesammten volk. 
mdn-Uuyh mennyi | wieviel. 

W9w2 fogva; -ig | von — an, von — her; bis, bis zu, bis 
an ; v§l m. pdfihkrsn t'sirh ő kis korától fogva beteg; rridn 
afiíaranBcíy gyermekkortól fogva (Mark. IX, 21.); m. ty,BÍttseney 
addig, míg meg nem talál; vö. ASM. 162. 

mdsksr micsoda? | was? ITO Tanoe? vö. tmn\ 
mdídn miért? | warum ? vö. raw1 [-fon = kaz. ecén wegenj. 
mdskdn, Szp. id. szegény(ke), nyomorult (szánakozólag) | 

der, die arme (bedauernd) [kaz. mdskdn < ar. miskin, meskín arm, 
niedrig, elend, Zenk. 847.]. 

mdldlkke, mdídloi lassú, rest j saumselig, tráge, MÉmKaTHHH. 
m§j, Szp. id. nyak | hals; vö. GOMB. [jak. moi; vö. jak. 

mojun, kaz. mujSn]. 
mdJGdfiid lószőrből készített hurok, melylyel madarakat 

és peléket (cycjiHKi.) fogdosnak | scblinge aus pferdehaar zum 
fangen von vögeln und zieseln. 

m§jl§: m. t'sülmsk köcsög-féle edény | art kruke, KyBiiiHHi.. 
mdjan laboda, burján, libatopp | gánsefuss, melde, Jieöe^a. 
mSj§y bajusz | schnurrbart [kaz. m§j§k], 
m§j3y, Szp. mirs, Ucsebn. 52. miyd zsák j sack [or. jrnzxz1,. 
m§j§r, Szp. id. mogyoró j haselnuss; vö. GOMB. 
mSjraGa, Szp. mijrciGa szarv | horn [vö. kaz. megez, jak. 

muos]. 
mdjraGald szarvakkal bíró j gehörnt. 

m§k, Szp. mek moh | moos [or. MOXZ ; vö. kaz. inuk]. 
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m§kla- mohával bedugdosni j mit moos ausfüllen,zustopfen. 
mSklan- (be)mohosodni | sich bemoosen. 

m§Ga, Szp. muGCb, Ucsebn. 116. muGa tompa | stumpf; vö. 
GOMB. muGa [tobBud. mug stumpf; vö. altV. moko- npHTynHTLCH 
(stumpf werden), kirgK. móka- id., mokaljan Tynofi (stumpf), 
moku stumpfes beil, messer]. 

m§Gan- tompulni | stumpf werden. 
m§Gat- tompítani | stumpf machen. 

m§G§l gumó, dudorodás, kinövés, bütyök (pl. ujjon, fában) | 
beuie, auswuchs; knöchel (z. b. an den fingern); knorren (am 
baume); Udrauési mSkli térdkalács 1 kniescheibe; karlayGd m§kli, 
pir mSkli ádám-csutka | adams-apfel. 

m§Gí>n mák | mohn; vö. GOMB. 
mdGdrDat- morogni j brummen, (Ucsebn. 138.) Bop'iaTb, Őop-

MOTaTL [ónomat, vö. kazB. megér- brummen (rindvieh)]. 
mSkla szarvatlan | ungehörnt, hornlos [vö. kirgK. mokul id. 

(6e3poriii, KOMOJIHÖ); vö. csuv. m§Ga]. 
m§kéd, Szp. meks§ mordvin | ein mordwine [ = kaz. mukéS). 
mSli-mdU: un§n ÍUDÍ m.-m. siűst ajka rángatódzik | es zuckt 

um seine lippen. 
m§n, 1. mun. 
mdiwdr erős, testes, vastag, kövér | feist, fett, beleibt; 

TyqHHfi, JKHpHMfi; vö. GOMB. 
mdnDdr-k§mBa MacjraHHKT> (valamely gomba | eine art pilz). 
m§nD§rlan- hízni | fett, dick werden. 

m-SrSlDat-, Szp. id. mormolni, mormogni; dorombolni 
(macska) | murmeln; schnurren (von der katze); óopMOTaTb; 
MypjibiKaTL [ónomat, vö. kazO. m§r§lda- MypjibiKaTb (o KoniKt), 
m§rk§lda- ÓopMOTaTb]. 

marje Ucsebn. 33. Tpyöa (kémény, cső | rauchfang); vö. 
GOMB. [kazB. merga, baskK. marja]. 

rnSskal 3OJIOTHHKT) (V»« orosz font (a>yHTi)) j der 96. teil des 
russ. pfundes) [kaz. m§skal<a,r. miskai Zenk. 817.]. 

m§z§r, Szp. mezSr pár | paar. 
m§skdl, Szp. id. gúny, nevetség | spott, HacMÉniKa [kaz. 

m§sk§l < a r . ] . 
m§sk§lla- gúnyolni | spotten, verspotten. 

m§sk§lD§k: m.-siü moslék | spülicht. 
mSfih: m. yup- hunyorítani | blinzeln. 
miÍGd, m-dlGe, Ucsebn. mihk fürdősöprű (egy csomó gally, 

melylyel a gőzfürdőben testüket veregetik); kályhasöprű | bade-
quast, badebesen, BÉHMKT.; ofenquast, noMejio [vö. misBug. min-
ndk id.J. 

miÍGdhi söprűnek való vesszők | besenreis, besenruten, 
stoff zu besen oder badequasten. 
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milluj kedves | lieber, liebe [or. MHJIHMJ. 
mimé, Szp. mimmé kaláka (= a szomszédok, ismerősek 

aratási munka idején kisegítik a gazdát, a ki azután jutalmul 
megvendégeli őket) I eine hilfsarbeit zu der erntezeit, zu welcher 
die nachbaren und bekannten sich versammeln und welcher 
dann ein von dem hauswirt gegebenes gastmahl folgt, noMoib; 
vö. GOMB. [kazE. 6má0}. 

mimd, Szp. id., Ucsebn. 6. mimé velő; agyvelő | mark; ge-
hirn; pus-mimmi agyvelő | gehirn; édr mimdne kajaséd! (átok j 
verwünschung) nyeljen el a föld! HTOŐI. TeŐB npoBajiHTBca 
CKB03B 3eMJiio! vö. ASM. 313. 

mimdr lisztből és vajból készített kása [ von mehl und 
butter bereitete grütze. 

mimmim (ónomat.) nádsíp | rohrpfeife. 
minner, Szp. id. párna | kopfkissen [kazB., kazO. mindar, 

kazV. mdiidar id. (no^yiiiKa)]. 
minDer-pipid vánkos-cziha | kissenüberzug. 

mite mennyi, hány | wieviel; vö. mdn. 
miziyi (m§j-\-éiy§) üveggyöngyből és ezüstpénzből álló női 

nyakláncz j ein von glasperlen und silbermünzen bestehendes 
halsband = kazO. mungaka<zmuj§aJrgaka. 

miziyi-yural'zi a miziyi nevű nyakéknek hátulsó, a há
ton függő része | der hintere teil des miziyi genannten hals-
schmuckes. 

miskara bolondság, bolondozás, tréfa, furcsaság | spass, 
possen, drolligkeit; m. kurnSm valami furcsát láttam; süt-miskara 
tu- bolondozni [kazB., kazO. maskard beschimpft, m. itmák be-
schimpfen, misBug. más/ar id. < ar. mashara kurzweil, gespött, 
geláchter, Zenk. 846.]. 

my,ym§r, Szp. id. tegnapi mámor, rosszullét részegség után; 
rosszullét túlságos evés után | katzenjammer; unwohlsein nach 
vielem essen; vö. GOMB. [misBug. maymSr id., kazV. makmSr, 
noxMiiJiLe < ar. mahmür berauscht, Zenk. 829.]. 

muyta-, Szp. id. dicsérni, magasztalni j lobén, rühmen, preisen; 
vö. GOMB. [kaz. makta-]. 

muytanpidk dicsekvő j prahler. 
myytav híresség, dicsőség | ruf, ruhm. 

miiGa Szp., 1. m§Ga. 
muklaska fa-golyó, -labda | holz-kugel, -ball; tdBafizd-miik-

laski cséphadarónak előrésze | der vorderteil des dreschflegels ; 
vö. ? m§G§l'; vö. ASM. 112. 

myX, Szp. id. vagyon, jószág | vermögen, eigentum, hab und 
gut [kaz. mai<ar. mai id., Zenk. 801.]. 

my,ll§ vagyonos | begütert, vermögend. 
mylaDyk kalapács j hammer (or. MOjiomoKZ). 
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mulGaíúz§ Ucsebn. 59. 3aairB (nyúl | hasé) ; vö. GOMB. 
mulla mollah, ta tá r (mohammedán) pap j ta tar ischer (mu-

hamrnedanischer) priesttír [kaz. mulla..< ah] . 
mun, m§n; vö. GOMB. mun [? jak. maya gross, ausgedehntf. 

mSn-akka néni, atyám vagy anyám nénje | tante, die 
áltere schwester meines vaters oder meiner mutter. 

mdn-azatts dédapa | urgrossvater. 
m§n-kdrü, Szp. id. egy vőfély j einer von den brautführern. 
m§n-k§m§ll§ büszke ; stolz. 
m§n-k8m§ll§% Ucsebn. 113. acecroKOCTB, ropAOCTB (szigor, 

büszkeség | hárte, stolz). 
mun-kun, Szp. id., m§n-kum húsvéttáji ünnep (mely Novoje 

Jakuskino faluban a pogány csuvasoknál a húsvét előtti szerdán 
kezdődik és egy hétig tart); húsvét | ein fest um die osternzeit 
(die bei den heidnischen tschuwaschen in Novoje Jakuskino am • 
mittwoch vor ostern beginnt und eine ganze woche gefeiert wird); 
ostern. 

munpza, Szp. id. fürdőszoba, gőzfürdő | badestube, dampf-
bad; vö. GOMB. [kazB. munéa, kazSzp. murisa, misBug. munca], 

munfiza-Uidd a fürdőház kőkemenczéje j der steinerne 
feuerherd in der badestube. 

munfizala megáztatott háncs | erweichter lindenbast [or. 
Monajio}. 

mur: dne-murd marhavész | viehseuche, uyMa, MOpB; mur 
p9D9rze kajassd! (átok j verwünschung) [or. juopz; vö. kazO. mur]. 

miirDak, Szp. id. törékeny, porhanyó (pl. fa, czérna, szíj) j 
zerbrechlich, brüchig, spröde, xpynmíi (vö. ZOL. 44. morüSk 
^paőJiHH [elhervadt | verwelkt, vertrocknet]) [vö. kazO., misBug. 
murtaj- O^PHŐJTBTL, noBaHyTb (elhervadni | verwelken), baskK. 
murtaj- id., murt .npaÓJibiH, xpynKiíi]. 

muDalan-, muDalas- forgolódni, sürgölődni | um etwas od. 
um jmdn gescháftig sein od. tun, BO3HTBCS [kazB., kazO. má-
tálán-, misBug. matalan- um etwas bescháftigt sein, 6HTB 3a-
HaTHMB]. 

muüavkka kis rosszul őrlő vízmalom | kleine schlecht mah-
lende wassermühle. 

mufizsj, muit'su v. mufiiejü, midisdzd nagybátyám, nagy
bátyád, nagybátyja | der áltere brúder meines, deines, seines 
vaters, cTapmiö jui^a no OTíjy; vö. GOMB. ímun-\- f •pitíss; vö. 
ASM. 138., ZOL. 135.]. 
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n 
najan lusta, rest | fául [kazE. najan sich verstellend, schlau, 

frech, faulpelz]. 
naoas (szidószó | scheltwort) lusta, lusta ember [ fául, faul

pelz [kazE. nakás unbehülflich1. 
nam§s, Szp. id. szégyen | schande [kaz. kirg. barE. nam§s 

id. <per . ] . 
namdslan- megszégyenülni j zu schanden werden, beschámt 

werden. 
nam§slanD§r- megszégyeníteni | beschámen. 
nam§sl§ szemérmes | schambaft. 
namdslSy szeméremtest | scham, schamgegend. 
nam§ss§r szemérmetlen | schamlos, frech. 

nar: nar psk ydrld ifarste nagyon pirospozsgás emberről 
mondják | wird von einem sehr rotwangigen menschen gesagt. 

narat (csak találós mesében) Pinus sylvestris, cocHa [kazE. 
narat]. 

narG§m§s arzenikum | arsenik; vö. Ucsebn. 87. marüSmSs 
psk HflOBHTbiH (mérges | giftíg); vö. GOMB. marG§m§s [kazE. nar 
kümüs sublimat]. 

nazilkks tragacs, hordágy j tragbahre [or. HOCUJVKU]. 
nastruk gyalu | hobel [or. uacmpyaz]. 
nafiiar, Szp. id. rossz, hitvány, gyenge | schlecht, schwách-

lich [kazE. nacar<per.]. 
nafiiarlan- gyengülni, soványodni | schwach, mager werden, 

abmagern (intr.). 
nafiíarlat- gyengíteni, soványítani | abmagern (tr.). 

nsnns (gyermekszó [ kinderwort): n. tu- aludni | schlafen 
[vö. oszm. nini wiegenlied, einlullen der kinder, n. col- in den 
schlaf lullenj. 

nezdp: n. kus mohó, sóvár szem, olyan szem, mely minden 
után vágyódik j begieriges auge [? kazB. nápas bőse be'gierde, 
leidenschaft < ar. nefs seele; die inneren leidenschaften und be-
gierden, das fleisch (im biblischen sinne); laster]. 

nevdt gyalom, nagy húzóháló | grosses zugnetz [or. ueeodz]. 
ndGdt: y/nSn s§la ndGdt éind mondják, ha valakinek fogai 

megsárgultak | wird gesagt, wenn jemands záhne gelb ge-
worden sind. 

n§JGa- zümmögni, dongani | summen, atyatJKaTb. 
n§G§: n. tdrat szilárdan, rendületlenül áll | steht fest, un-

erschütterlich [kazE. n§k hart, fest]. 
nSyta, Szp. n&^ta zabola (kötélből készített) | zaum (von 

strick) [kaz. nukia halfter]. 
n§rd, Szp. nor& ganajtúró, trágyabogár | mistkáfer, acyKt; 

í 
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piz§k n§r§ valamely nagy sárga, trágyában élő bogár; siv-n§rri 
fekete vízibogár, Ucsebn. 88. BO,a;aHOH JKyKB [== baskK. no?- qepBH 
y mea*}, 

niGds, Szp. id. alap | grundlage, fundament [kaz. nigdz]. 
nis «co6aiitfl CTapocTB», valamely gyermekbetegség, (?) gör-

vély, skrofula | eine kinderkrankheit, (?) skrofeln; vö. MAGN. 262. 
nis yjKajieme, ya3BJieHÍe, jKa.no ; ^BTCKaa XHJIOCTL (6ojiB3Hb) = 
szúrás, fulánk; gyöngeség, nyápiczság a gyermekben | das stechen, 
stachel; schwáchlichkeit bei kindern (eine krankheit); MAGN. 140. 
ana uutud coöa^ta cTapocTt H.IH ̂ BTCKoe xy,noco*iie [per. nis 
spitziges ding; spitze, dorn, stachel (der insekten, u. s. w.), 
Zenk. 924.]. 

nisls- görvélyből kigyógyítani | von den skrofeln heilen. 
nish görvélyes | skrofulös. 

nuyaj a Szamarai kormányzóság buguruszlani kerületében 
a csuvasok odajövetele előtt lakott nép | ein volk, das in dem 
kreis Buguruslan, gouv. Samara vor der ankunft der tschuwa-
schen wohnte; nuyaj vihm yivni emlékünnep, melyet még nem 
régen Novoje Jakuskino faluban marhavesz vagy más nagy sze
rencsétlenség esetén a hajdan ott lakott nuyaj nevű nép tisz
teletére tartottak j eine gedáchtnis- oder totenfeier, die noch un-
lángst in dem dorf N. Jakuskino zur zeit einer viehseuche oder 
einer anderen schweren heimsuchung für das ehemalige volk 
nuyaj gehalten wurde [krmE. noyai Nogaier (in der Krym und 
im Kaukasus)]. 

nu/ajkka rövid ostor, korbács, lovagostor | kurze peitsche, 
reitpeitsche; vö. az előbbit [or. uasaűna]. 

ny,y§t cserje, a melynek gyümölcse a mogyoróhoz hasonlít J 
ein gestráuch mit haselnuesáhnlichen früchten, «6O6OBHHKT>)> 
LmisBug. nuySt id., kazR., kazO. nuy§t das wahrsagen («aus dem 
arab.w EADL.), per.-oszm. noyüd kichererbse, Zenk. 908.]. 

nuy§t-m§jri a gyümölcse | dessen frucht. 
nu/rat hosszúkás, pénzforma, megezüstözött vagy ezüst-

tartalmu kis czifraságok a nők és leányok fejrevalóin és karpere-
czein | die münzenáhnlichen, aber lánglichen, versilberten oder 
silberhaltigen kleinen zieraten an den kopfzeugen und arm-
bándern der frauen und der mádchen; vö. MAGN. 69. [vö. per. 
nukra überh. alles weisse und glánzende, Zenk. 917.]. 

nummaj, Szp. id., Ucsebn. numaj sok | viel. 
nummajlan szaporodni j sich vermehren; vö. GOMB. 

nurSs második hónap j der zweite monat [kaz. csag. kirgE. 
naurus der erste tag des neuen jahres (im márz), kazO. naur§s 
márczius | márz < per. newrüz tag der frühlings-tag- und nacht-
gleiche, Zenk. 921.]. 

niíyrep, Ucsebn. 41. id., Szp. nuyrep földalatti éléskamra, 
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(élós)verem (pincze helyett) | vorratsgrube, keller, norpeőt (=kaz. 
baz) [misBug. náwráp; vö. karataj-mord. niigárap (SUS. Aik. 
XXI, 1, 45. l . )<ar . mihrab nische in der wand der moschee, 
welche die richtung nach Mekka hat, von der der imám das 
gebét hált (ZENKER); c o e n a c u l u s ; a s y l u m ; locus, quo se-
paratus est rex ab hominibus et prsecipuus in domo locus, etc. 
(FEBYTAG)]. 

nünü nyálka, nyák | schleim ( = IdjmaGa). 
nünülen- nyálkásodni j bchleimig werden. 
niinüh nyálkás [ schleimig. 

nürd nedves, nyirkos | feucht. 
nürel- nedvesedni | feucht werden. 
nüret- nedvesíteni | feuchten. 

P 
pajSTGa, Szp. paroa csomó, nyaláb, tincs | büschel, bündel, 

KJio^eKi; undn süzd paj§rGan pajSrGan tSrat. 
pajran ünnep | feiertag; csak a húsvét előtti szerdáról (mm-

kun) használtatik; ezen napon egymást így üdvözlik: pajran 
yStl§ pulüdr! legyen szerencsés az ünnep! a mire ezt kell vála
szolni: es kalan§ psk pulüdr! legyen úgy, a mint te mondottad! 
[kazB. bajrám < a r . ] . 

pajz§r; Szp., Ucsebn. 17. paz9r imént, nemrég | vor kur-
zem, soeben, unlángst, ^aBHia [vö. kazB. baja, altV. paja,p§ja id.]. 

•paJDa haszon, előny | nutzen, vorteil [kazB. pajda < ar.]. 
paJDaW hasznos j nützlich. 

paJDwy, Szp. id. elég | genug; v§l pajüayranBa kilmen ő so
káig nem jött j er kam lange nicht; vö. Bazsk. I, 10.; vö. GOMB. 
[kazB. bajtak]. 

pa^azSr: p. sin «olyan szerencsétlen ember, a kivel min
denki rosszul bánik, a ki azonban türelemmel, nem ellenkezve 
tűri a sorsát* | «ein unglücklicher mensch, gegen den sich allé 
schlecht benehmen, der aber ohne widerstand sein schicksal 
trágt»; vö. pa%a Máté XII, 12.: sin surfyran mdn Uuyld paya, 
CKOJifeKoaíe Jiy^me qeaoB'BKi OBUH [VÖ. kaz. baja preis, wert, lohn, 
altV. paa id. <pe r . beya id. Zenk. 229.; vö. HOBN 242. sz.]. 

pa^ti!sa, Szp. id. kert j garten, oropo,n,i> [kaz. bakca < per.]. 
paGa hártya (mely a pirzdl nevű torokbetegséget okozza) j 

háutchen (das die ursache einer pirídl genannten halskrankheit 
ist); p. pirzdl puliid pulinDe, puld-/dTtiBÍ pirzdl pulinDe, úrid pirzdl 
pulnS pulinDe, taD§lo§r, türlenDdr! (ráolvasásból). 

paGama, Szp. paGarDd zúza | der magén der vögel (vö. ZOL. 
paGar leber); vö. pdver [vö. kazB. baySr, bauSr leber, oszmBud. 
baySr id., barSrsak eingeweide, magén, kirgBud. baur leber, bauch, 
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oszm. bagyr herz, die oberen eingeweide, auch die eingeweide 
überhaupt Zenk. 202.] 

paGdlfiíak, Szp. id. kis csontocska a boka táján | ein 
knöchlein an der fusswurzel; p.-s§mmi bokacsont | fussknöchel, 
knöchelbein; p.-sippi bokacsukló | fussgelenk [kirgK. bakalsak, 
MajieHLKÍe KOSOHKH BT. KOIIHTB, nocjrfe,n,HÍe cycTaBti BT. najiMjax'b]. 

paG§r csáklya | feuerhaken [or. őaeopz; vö. kazB. bayur}. 
pakkus rend (kaszálásnál) | schwaden [or. nonocz]. 
paksa, Ucsebn. 59. vaksa mókus | eichhorn [ = or. eeniua]. 
pala, pele és | und; %ir url§ kaz?r§m urna pala tul§ pfy-

maskSn áthajtottam a mezőn az árpa és a búza megtekintése 
végett | ich fuhr über das féld, um die gerste und den weizen 
zu beschauen; aíte pele annemn pxlhyd az atyának és az anyá
nak áldása | der segen des vaters und der mutter; kami pele 
karDÍBe kSvaGarfiídn seregesen röpülő galambok | scharenweise 
fliegende tauben [kazB. bdla(n) mit, mit zusammen; mindm b. ul 
ich und er]. 

palán, Szp. id. a Viburnum opulus bogyója j masholderbeere, 
KajiHHa [kazB. balan}. 

palan-j§v§ssi Viburnum opulus | masholder. 
pal§r- látszani j sichtbar sein, sich zeigen; arán arán paU-

rat aligha látszik, csillámlik; sur§m-pus paUraí hajnalodik [oszm. 
belür- zum vorschein, zur erscheinung kommen, sich kund gebén 
Zenk. 209., oszm. B.-M. bálir- étre connu, se montrer; devenir 
clair, évident; bilir- apparaítre, se manifester; vö. csuv. pdl-). 

palla-, Szp. id. ismerni, megismerni | kennen, erkennen; 
vö. pdl- [kaz. bdl-~}. 

pallas- ismerős lenni | bekannt sein; v§l nummaj sinBa 
pallazai ő sok emberrel ismerős [kaz. bdfos-]. 

palW, Szp. id. jegy, jel | zeichen, merkmal [kazB. bilgd}. 
palldld, Ucsebn. 118. palid jegyes, jelzett ] bezeichnet, 

gemerkt. 
pan: p.-ulmi, Szp. id. alma | apfel [altV. man ropo^LÖa, 

c^BJiaHHafl qpe3T> Aopory, r^í* XO^HTT. .HHKÍJI K03bi (kerítés \ zaun)]. 
pan-ylmi-j§v3ééi almafa j apfelbaum. 

papka a fűneműeknél a rügy, melyből a szár kifejlődik | 
bei graspflanzen die knospe, aus welcher der stengel sich ent-
wickelt (Ucsebn. 57. no^Ka) [kaz. bábák]. 

par-, Szp. id. adni, ajándékozni | gebén, schenken; s3ma% p. 
megígérni | versprechen; vö. GOMB. [kaz. bír-}. 

páram, Szp. id. adósság | schuld, ^ojiri.. 
parSn- megadni magát, alávetni magát | sich ergeben, 

sich unterwerfen. 
paru adó | steuer, abgabe (ZOL. MHJTOCTHHH). 

páramat nagy horog | grosser angelhaken (vö. vdloa). 
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parayGd, Szp. id. valamely vad növény, melynek gyökereit 
a gyermekek eszik | ein wildes wurzelgewáchs mit essbaren 
früchten ; «MopKOBeirb» (Ucsebn. 54. burgonya | kartoffel) [kaz. 
báraygd kartoffel1. 

parappan dob | trommel [or. őapaőauz]. 
par^aDar jó | gutes: sivDan v§Damazass§n, ty,?"§ran ySrama-

zassön p. ky,rajm§n, tsééd vattizsm (közmondás) ha az emberek 
előtt nem szégyenled magadat és nem félsz az istentől, nem 
fogsz jót látni (nem lesz jó a sorsod). 

par^aDarsSr (sin) mihaszna, haszontalan | untauglich, 
taugenicnts. 

paryyat bársony | sammt [or. őapxamz]. 
parúa, 1. pajSroa. 
pnrGa erős, vastag (pl. ember, kötél) | stark, dick [oszm. 

B.-M. berk fórt, solide; dur: difficile, oszmZenk. berk, perk stark, 
fest, steif, sehr, fást, csagKún. birk hart, streng, stark]. 

parm, Szp. id. ajándék; hozomány | geschenk • mitgift; 
vö. GOMB. [VÖ. par-]. 

pafns-kürsGen áldozó, áldozathozó | opferer. 
parttas, Ucsebn. 65. pamas halnem [ art fisch, roJiOBJit (ZOL. 

fl3b) [kazB. bártás quappe, kazO. coposKKa, misBug. bártac rojiOBJib]. 
pas. Szp. id. dér, zúzmara I reif [misBug. bás id., H3MO-

po3b, ZOL. szerint tat. bás]. 
pazar, Szp. id. piacz, vásár markt; vö. GOMB. [kaz. bazár, or. 

őa3apz<.per.]. 
pazarl§x vásártér | marktplatz. 

pasmana (gabona- v. liszt-)mérték s=s 4 p§Davkka (ny^OBHiCb) | 
ein getreidemass; vö. ZOL., Szp. patman. 

paÉalu, Szp. id. lepény | fiadén, jieneniKa; vö. GOMB. 
pat, Szp. id.: patne -hoz, -hez | zu; vSrman pat'ns az erdő 

közelébe | zum walde; man patma hozzám | zu mir; yn pat'ns 
hozzá | zu ihm; man paDSmra nálam | bei mir; man paDSmran 
tőlem | von mir; 1. ASM. 215.; vö. GOMB.; VÖ. pit [kaz. bit wangel 

paDak, Szp. id. bot, pálcza | stock, najiKa [ = or. nadóez id.; 
DAL szerint az északi és keleti Oroszországban]. 

paDijsr: p. pusmak (folkl.) alacsony, nyilt papucs | ein 
niedriger. offener pantoffe]. 

pat'jen vödör j brunneneimer [kazB. badjan grosse hölzerne 
schale<per.] . 

patman Szp. = pasmana [kaz. batman, oszm. B.-M. batman 
mesure de capacité, qui vaut environ six ocques]. 

patrak, Szp. id. törékeny, porhanyó | brüchig, spröde, JIOM-
KÍH, xpynKiü ( = murDak). 

patrak valamely üreges szárú növény | irgend eine pÜanze 
mit hohlem stengel, ((KOHonjieqHKT.)); vö. az előbbi szót. 
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patsa, Szp. id. császár, uralkodó | kaiser, regent [kaz. 
patsa <. per.]. 

patt§r, Szp. id. erős, szilárd [ stark, kráftig, fest [kazB. 
batSr tapfer, held]. 

patt§rla- (húsvétkor) tojásokkal úgy játszani, hogy az 
egyik játszó a kezében levő tojást a másikhoz üti, melyet a 
játszótársa kezében tart ; a kié eltörik, az veszít | (um die 
osternzeit) mit eiern so spielen, dass ich ein ei gegen ein 
anderes, das mein spielkamerade in der hand hált, stosse; 
wessen ei zerbricht, der verliert. 

pxtt§rl§% erő [ kraft (Ucsebn. 112. xpaŐpocTb]. 
pciDussa talp | sohle, schuhsohle; y,ra-pa,Duzi lábtalp | fuss-

sohle [or. nodowea]. 
pavyska jármű | fuhrwagen od. -schlitten [or. noeo3na]. 
peyil, pil: p. tu áldd meg! | segne! [kazB. ba%dl glückselig, 

selig <r ar. behil Zenk. 178.]. 
pille- áldani | segnen. 
pilldi áldás | segen. 

pek -ként, mint | als, wie, gleich, áhnlich; vö. ASM. 209. 
[tel. etc. E. kap mass, modell, leisten, schema < mong. kab], 

peGd zsebkés | einlegemesser [kaz. pakd). 
pele, 1. pala. 
per- dobni; lőni | werfen; schiessen; Ucsebn. 139. y^apHTL 

(verni | schlagen), KMjjaTB (dobni | werfen); v§l UulBa j§tta pemd 
követ dobott a kutyára [kazB. bár- schlagen]. 

pereoet bőségj füllé, reichlichkeit, überfluss [kaz. bára-kat<.ai\ 
berekét, Zenk. 190.]. 

pesne jégtörő eszköz | eishacke [or. nemusi]. 
pdk-: laza p. békós ló kantárszíját a szügy és a has alatt 

hátsó lábaihoz kötni, úgy hogy a ló nyaka meggörbül | den 
halfterriemen eines an den füssen gefesselten pferdes die brust 
und den bauch entlang an den hinterfüssen befestigen, so dass 
der hals gebogen ist [kaz. bök- biegen, krümmenj. 

pdGdrfok görbe(hátú) | mit gebogenem rücken: pifiéikkeé 
p., pdDdm yire pdDeret. — íurla (tal. mese) kicsiny, görbehátú, 
az egész (szántó)földet elvégzi. — sarló. 

pdkrdl- meggörbülni, görbedni j gebückt werden, sich 
biegen; pdkrdlze süret görbülten jár. 

pdkrdlfiídk = pdGdrhk, 
pdkrdé görbehátú | mit gebogenem rücken : p. sisna g&mm 

yire savdrat'. — aGa-kué (tal. mese) görbehátú disznó föltúrja 
az egész földet — az eke. 

pdGe: p.-sdyran, p>.-s§yraiid szalonka | schnepfe, őeKacb 
(— ZOL. tÜBe-sdyran). 

pdGefiie ívalakú fogantyú, melyen a bölcső függ | der 
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bogenförmige griff der wiege, an dem sie aufgehángt wird; 
sSpka-pdGefiii id.; vö. pdk- [kazB. bögálgá ring an der egge]. 

pdGd hám-iga, ló-iga | krummholz (am kummet), ^yra; vö. 
GOMB. poén [vö. kaz. bek- biegenl. 

PdGdlms ByryjitMa város | die stadt Buguljma. 
pdl-, Szp. id. tudni, megtudni; rátalálni J wissen, erfahren; 

erraten; vö. palla-, pal§r- [kaz. bdl-]. 
pdlDsrmds kiváncsi | fragselig, neugierig. 
pdÍDerfiíd == pdlDermds. 

pdl- bajba jutni j in not od. verlegenheit geraten, 3aMaHTí>ca. 
pdlüsr- bajba juttatni | in verlegenheit setzen; esd yulana 

tirS siitma kajza yama yam pdlDerDdm, unDa tir§ pit jün pyXfiéd. 
pdht, Szp. pelét felhő | wolke; kSvak p. a kék ég [kaz. belet]. 
pdlmen főzött pastétom-féle | art kleiner pasteten, die ge-

kocht werden [or. nejiMeub]. 
pdÍDdr, Szp. id. a múlt évben, tavaly | im vorigen jahr; vö. 

GOMB. [kaz. bdltSr, oszm. büldür Zenk. 225.]. 
ydlDdryi múlt évi | vorjáhrig. 

per, peri, perre egy | ein; vö. GOMB. [kaz. bdr}. 
pdrreysey csak egy | nur ein. 
pdrremds első j der erste. 
pdrresésy egyszer | einmal. 
pdrGun (pdr-\-kun) minap | vor einigen tagén, HaMe^HH. 
pdrls együtt | zusammen; WIBCÍ p. vele együtt | mit ihm 

zusammen [kaz. bdld id., oszm. B.-M. birlá aussitőt, de con-
cert, ensemble]. 

pdr-, Szp. per- ránczolni j runzeln, faltén; vö. GOMB. 
[kazO. bér-]. 

pdrdn- ránczosodni | runzelig werden, faltén bekommen. 
pdr Gélen- — pdrdn-, iter. 
pdrGslenDer = par-, iter. 
pdrme, Szp. pérme a kabát fránczba szedett) hátrésze, 

az övtájtól lefelé j das (gefaltete) rückenstück des rockes, von. 
den hüften abwárts [kaz. bér ma falté, runzel]. 

pzremdk, (orosz) mézeskalács art pfefferkuchen [or. npnuuKZ]. 
parene faragatlan szálfa, gerenda | langholz, balken; vö. 

GOMB. [or. őpeeuo; vö. kazB. biiráná]. 
pdrd-(-, Szp. pérd/- fecskendezni { spritzen, bespritzen; §na 

sivBa pdidy! [kazO. bérek-]. 
pdrGs-, Szp. pérGe- borítani, betakarni | decken, zudecken 

[kaz. bér ka-]. 
pdrűen- betakaródzni [ sich bedecken, sich zudecken 

[kazB. bérkan-]. 
pdrGenfiidk a menyasszonyok fejtakarója, fátyol | schleier, 

tuch, kopfbedeckung der braut [kaz. bérkanédk]. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
Akadémiai Értesitő. A M. Tud. Akadémia megbízásából 

szerkeszti Heinrich Gusztáv főtitkár. Tizenhatodik kötet. 1905. év
folyam. 

A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 
üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, birálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ba ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbízható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
6 kor. Az ((Akadémiai ErtesitŐ»-t díjtalanul és bérmentve kapják : az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—XV. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll; Egy-egy kötet ára 
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláiróinak 4 kor. 50 fíll. 

Archselogiai Értesitő. Uj folyam. XXV. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani tár
sulatnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. 

Czélja a hazai és külföldi archaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi czikkeket 
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok 
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fúl. 

Athena^um. Philosophiai és államtudományi- folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Tizennegyedik évfolyam. 

Az ((Athenseum* a philosophia és államtudományok szakszerű művelését 
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia ki
adásában évnegyedenként, évi 30—35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor. 

Irodalomtörténeti Közlemények. Tizenötödik évfolyam. 
Szerkeszti, Szilády Áron, bizottság előadója. 

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbizásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmá
nyokat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor. 



M a t h e m a t i k a i é s T e r m é s z e t t u d o m á n y i Ér te s í tő . 
XXIII. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kehiig Gyula osztálytitkár. 

A ((Mathematikai és Természettudományi Értesitő» a M. Tud. Akadémia 
III . osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak 
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszi közzé, föltéve, hogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak 
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elért eredmények vagy 
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból 
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást kivan, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére 
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesitő évi öt füzetben jelenik 
meg ; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és 
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy 
kötetnek 10 kor. 

N y e l v t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . Harminczötödik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából szerkeszti Szinnyei Józsefi, tag. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adata a magyarral hason alkotású ural-altaji nyelveket behatóan tanulmányozni 
s tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv 
tényeinek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak; továbbá 
más, bár nem hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg 
érintkeztek, reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik évenként háromszor 
vagy négyszer. Az egész évfolyam legalább harmincz ívből áll s előfizetési 
ára 6 kor. 

T ö r t é n e l m i Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj folyam. 1905. VI. 
Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával 
a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromy András. 

A folyóirat ez új folyama a M. Tud. Akadémia történettudományi bizottsá
gának nemcsak anyagi, hanem jelentékeny szellemi támogatásával is jelenik meg, 
a mennyiben a bizottság sok nevezetes hazai s a legnevezetesebb külföldi levél
tárakból évtizedek óta gyűjtött és másolt magyar vonatkozású forrásanyagát a 
Történelmi Tár rendelkezésére bocsátotta, s ezzel valódi kincsesházat nyitott 
meg a történetkutatók előtt, melynek kincsei eddig jóformán használatlanul 
hevertek a bizottság kézirattárában. 

Egy-egy füzet bolti ára 2 kor., az egész évfolyamé 8 kor. 

M e g r e n d e l h e t ő k 

aM. Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában 
Budapesten, V. kerület, Akadémia-titcza 2. szám. 
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