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ELŐSZÓ. 

Négy-évi nyelvtudományi tanulmányutam alatt, melyet az 
1898—1902. években a helsingforsi egyetem megbízásából külön
féle finnugor és török népekhez tettem, az 1900. év elején 
alkalmam volt három hónapig a csuvas nyelv anatri-dialektusát 
tanulmányozni a szamarai kormányzóság buguruszlani kerületé
nek északnyugati részében Novoje Jakuskinóban és más szom
széd falvakban lakó csuvasoknál, hol egy odavaló, írni és olvasni 
tudó, kb. 25 éves paraszt szolgált nekem tolmácsul.*) Ezen idő 
nagy részét a csuvas folklóré gyűjtésével töltöttem, melyből kb. 
10 ívnyi (még kiadatlan) anyagom van. E munka közben ter
mészetesen meggyarapodott a szógyűjteményem is, a melynek 
szerkesztésénél külömben főképpen ZOLOTNICKIJ csuvas szótárát, 
a három első evangéliom csuvas fordítását, Eazskazy iz Eusskoj 
istorii na cuvasskom jazyke I. és a Pervonacaljnyj ucebnik russ-
kago jazyka dija cuvas5 czímű könyvecskéket, valamint BÁLINT 
és OSTKOUMOV kazáni tatár szótárait tartottam szem előtt. Másfél 
évvel később, 1901 szeptember havában megismerkedtem felü
letesen még a kazáni kormányzóság szpasszki kerületének déli 
részében lakó csuvasoknak szintén az anatri-dialektushoz tartozó 
nyelvével, egy ottani Jerápkino nevű falubeli paraszttal két nap 
alatt áttanulmányozván ZOLOTNICKIJ csuvas szótárának lényeges 
részét. Ezen nyelvjárás a vokalizmusban részben eltér az előbbi
től. Főképpen az érdekes, hogy az o-t és az e-t megőrizte; 
azonkívül, úgy látszik, az s mellett e-je is van, a mely azonban 
oly keveset külömbözik az e-től, hogy én oly rövid idő alatt nem 

*) Csuvas tanulmányaimról tüzetesebben szóltam egy finn nyelven 
írt czikkben BÚS. Aik. XXIÖ. 
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tudtam pontosan megkülömböztetni ezen hangokat, a miért is 
jobbnak találtam mind a kettőt e-vel jelölni. 

Ezen két nyelvjárásból készült szójegyzékembe fölvettem 
még azokat az első csuvas tolmácsom előtt ismeretlen szavakat 
és szóalakokat, melyeket a föntnevezett Ucebnikban találtam. 

Magától érthető, hogy jelen, oly rövid idő alatt készült 
szógyűjteményem nem tekinthető tökéletesnek. Mégis remélni 
bátorkodom, hogy egyelőre, teljesebb csuvas szótár hiányában, 
némi hasznát vehetik a turkológusok, valamint a finnugor nyel
vek kutatói is. 

A csuvas nyelv hangjelölésében a Finnisch-ugrische For-
schungen átírását követtem; mindamellett o-t és e-t használtam 
nagyon rövid (redukált), zárt, hanyag ajakműködéssel képzett o-
és ö-bangok jelölésére, a mely hangok a kazáni-tatárban is elő
fordulnak mint a köztörök u és ü hangok megfelelői.*) Meg
jegyzem még, — minthogy AsMAEiNnál a nyilt és a zárt íí-hangok 
nincsenek megkülömböztetve — hogy az y, a nyilt w-nak a jele, 
a mely az anatri-dialektusban rendesen a virjal-dialektus o-jának 
felel meg, és hogy az irodalmi források átírásában antiqua u-t 
használtam, minthogy nekem lehetetlen volt teljes biztossággal 
meghatározni, melyik hangról: a nyilt vagy a zárt u-ról van-e szó. 

A csuvas jésítés és annak jelölése szorul még magyará
zatra. A mindig egyformán erősen palatalizált s, É, is, M han
gok mellett a többi mássalhangzóknál is némi jésítés vehető 
észre, mikor az ill. szótag sonansául valamely palatális magán
hangzó szolgál (kivéve az i-t). Ezen rendszeres jésítés — typo-
graphikus okokból — nincsen megjelölve. Azonban ha a jésített 
mássalhangzó olyan szótagban fordul elő, melynek sonansául 
valamely gutturalis magánhangzó szolgál, akkor a szokott ' jellel 
van ellátva. Ha ellenkezőleg néha — orosz eredetű szavakban —• 
a mássalhangzónál palatális magánhangzó után a jésítés hiány
zik, arra szójegyzékemben az ill. szónál zárjel között figyelmez
tettem. Vö. SUS. Aik. XIX2, III—V. 1. 

Egyöntetűség kedvéért az előttem ismert tatár szavakat is 

*) ASMABIN magyarázata (Mater, dija izsl. cuv. jazyka 8, 12. 1.), 
hogy a csuvasban az ill. o-hang «rövid n y i l t o», az ill. o-hang «rövid 
n y i l t ö» volna, nem helyes. 
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átírtam a FUF. jeleivel akkor is, midőn nyomtatott forrásokat 
idéztem, úgyszintén BADLOFF és KATANOV stb. újabb szótárírók 
adatait a többi török nyelvekből i s ; a c-t (o: ti) és j - t (o: di) 
mégis megtartottam. A BÁLiNTnál előforduló iu-t, melynek hang
értékével nem vagyok egészen tisztában, £w-val helyettesítettem. 

Az alapszavaknál, a melyek alá származékaik be vannak 
sorozva, rendesen idézve vannak kazáni-tatár, ill. miser meg
felelőik ; ha pedig az ill. szó a tatárból nem ismeretes, valamely 
más török nyelvet idéztem, valamint külömben sokszor akkor 
is, ha a tatárban szintén található. így csak a csuvas nyelv 
török eredetű szókészletét akartam megállapítani, a későbbi tatár 
hatást külön el nem választva. A perzsa és az arab eredetű 
szavaknál — többnyire ZENKER szerint — idéztem a perzsa és 
az arab alakot; néha, különösen mikor az ill. szónak ilyen ere
dete már a korábbi csuvas vagy tatár szótárakban meg van 
jelölve, csak a per. ( = perzsa) vagy ar. ( = arab) megjelölést 
használtam. Az orosz eredetű szavaknál az orosz szó mellett a 
megfelelő kazáni-tatár alak is megvan, ha az ill. jövevényszó 
ebből a nyelvből is ismeretes. Hogy közvetlenül az oroszból 
vagy a tatár nyelv közvetítésével került-e a csuvasba, azt nem 
mindig könnyű eldönteni. 

Tudvalevőleg a csuvasban néhány finnugor eredetű jöve
vényszó is található. Jóllehet, azt hiszem, némely új ilyen adatot 
is észrevettem, ezen etymologiákat itt mégis teljesen mellőztem, 
minthogy ez az idegen hatás még alaposabb és részletes kuta
tásra szorul. Egy pár olyan esetben, mikor az ill. szó a kazáni-
tatárban is található, az idézett tatár szó előtt = jelt használtam. 

Nagy hálával tartozom SZINNYEI JÓZSEF és GOMBOCZ ZOLTÁN 
tanár uraknak, a kik szívesek voltak a korrektúránál sok tekin
tetben segítségemre lenni. 

Kangasala (Finnország) 1908 szeptember 14-ón. 

PAASONEN H, 
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Rövidítések. 

altV. = V. VERBICKIJ, Slovarj altajskago i aladagskago 
narécij türkskago jazyka. Kazán, 1884. 

ASM. = N. I. ASMARIN, Materialy dija izslédovanija cuvas-
skago jazyka. Kazán, 1898. 

AsmBCs. = N. I. ASMARIN, Bolgary i cuvasi. Kazán, 1902. 
(Különnyomat az «Izvéstija Obscestva archeoL, istor. i etnogr. 
pri Kazanskom univers.» czímű folyóirat XVIII. kötetéből.) 

baskK. == V. KATARINSKIJ, Baskirsko-russkij slovarj. Oren-
burg, 1899. 

BUDAG. == L. BUDAGOV, Sravniteljnyj slovarj turecko-tatar-
skich narécij. St.-Pótersbourg, 1869—71. 

csagKún. = Sej^ Sulejman Efendi's cagataj-osmanisches 
wörterbuch. Bearb. v. I. KUNOS. Budapest, 1901. 

csagVámb. = HERMANN VÁMBÉRY, Cagataische sprachstudien. 
Leipzig 1867. 

GOMB. = GOMBOCZ ZOLTÁN, Csuvas szójegyzék. NyK. XXXVI. 
GRÖNB. = VILH. GRÖNBECH, Forstudier til tyrkisk lydhistorie. 

Kjöbenhavn, 1902. 
jak. = 0. BÖHTLINGK, Über die spracbe der jakuten; jaku-

tisch-deutsches wörterbuch. St.-Petersburg, 1851. 
kazB. = BÁLINT GÁBOR, Kazáni tatár nyelvtanulmányok. 

II. Kazáni tatár szótár. Budapest, 1876. 
kazO. = N. OSTROUMOV, Tatarsko-russkij slovarj. Kazán, 1892. 
kazSzp. = kazáni kormányzóság szpasszki kerületéhez tar

tozó Jurtkuli nevű tatár falvak nyelvjárása (saját följegyzéseim 
szerint). 

kazV. = A. VOSKRESENSKIJ, Russko-tatarskij slovarj. Kazán, 
1894. 

kirgK. = Kirgizsko-russkij slovarj. Orenburg, 1897 (ül. 
Russko-kirgizskij slovarj. Orenburg, 1899). 

MAGN. = V. MAGNICKIJ, Materialy k objasneniju staroj 
cuvasskoj very. Kazán, 1881. 

misBug. = szamarai kormányzóság buguljmai kerülete nyu
gati részében lakó miser-tatárok nyelvjárása (saját följegyzéseim 
szerint). 



CSUVAS SZÓJEGYZÉK. Vl l 

misN. = niznij-novgorodi kormányzóság sergaci kerületében 
lakó miser-tatárok nyelvjárása (saját följegyzéseim szerint). 

oszmB.-M. = BARBIER. DE MUYNARD, Dictionnaire turc-
franQais. Paris, 1880—81. 

R. (ill. EADL.) = W. RADLOFF, Versuch eines wörterbuches 
der türk-dialekte. St.-Pétersbourg, 1893. 

RADL., Phon. == W. RADLOFF, Phonetik der nördlichen türk-
sprachen. Leipzig, 1883. 

Razsk. I. = Razskazy iz Russkoj istorii na cuvasskom 
jazyké. I. Kazán, 1882. 

SZBOJEV = V. SBOJEV, Cuvasi. Moskva, 1865. 

tobGrig. = GIGANOV, Slovarj rossijsko-tatarskij. St.-Péters
bourg, 1804. 

ur. = N. KATANOV, Opyt izslédovanija uránchajskago ja-
zyka. Kazán, 1903. 

Ucsebn. = Pervonacaljnyj ucebnik russkago jazyka dija 
cuvas. Izdanie pátoje Pravoslavnago Missionerskago Obscestva. 
Vypusk pervyj. Kazán, 1898. 

ZENK. — TH. ZENKER, Dictionnaire turc-arabe-persan. Leip
zig, 1866—76. 

ZOL. = N. ZOLOTNICKIJ, Kornevoj cuvassko-russkij slovarj. 
Kazán, 1875. 

A többi rövidítést 1. NyK. 35:244—247. és RADLOFF, Ver
such eines wörterb. der türk-dialekte. 
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UBdDe, Szp. UBSBS majom ] affe; vö. GOMB. 
y,B§ska, Szp. id. férj | ehemann, gatte; vö. GOMB. [tob. 

csag. ujgE. abuska alt (an jahren), der alté, greis; ehegemahl, 
ehemann; (tob.) mann, bauer; csagKún. abuska mann, gatte], 

upra-, Szp. id. védni, védelmezni, oltalmazni | schützen, 
beschützen, beschirmen; uzalDan tdzeÍBen siyla upra! (imából) 
[komE. ábra-, jak. ábra]. 

upram szellem, a ki éjjel oltalmazza az embert | ein 
schutzgeist, der den menschen in der nacht beschützt; u. ir§, 
ezd siyla, ezd upra! (imából); vö. Uun-siylan iur§. 

upruk az állami föld vagy erdő használásáért fizetendő 
adó | die steuer, welche man für die benutzung der kronenerde 
oder des kronenwaldes zu zahlen hat [or. oőponz]. 

upsur nagyevő, falánk ember | vielfrass, -fresserin [or. 
o őjfcopá]. 

ypsurlan- mohón enni, falni | gierig, unmássig essen, 
fressen. 

ur-, Szp. id. megőrülni | rasend werden; iirn§ j§Bd veszett 
kutya | toller hund [kaz. etc. E. az- sich verirren; verführt, ver-
dorben werden; alt. etc. E. as- sich verirren; azd askan (tel.) 
verrückt]. 

ura, Szp. id. láb (lábszárral együtt) | fuss (und bein); vö. 
GOMB. [kaz. ajak, szőj. ujgE. adak, sor. kojb. etc. E. azak, 
jak. a tar/]. 

uraj (ura-\-aj) palló | fussboden. 
ura-kdli sarok (lábé) | ferse. 
ura-pi(úéd a lábfej fölső része { fussrücken, rist. 
iira-pussi kengyel | steigbügel. 

iira rakás, halmaz | haufe; uB(3)-uri szénaboglya | heu-
schober; ul3m-uri szalmakazal | strohschober [tel. altE. üra 
heerde, haufe, schaarj. 

urala- boglyába rakni | schobern, aufschobern. 
uraBa, Szp. id. szekér | bauernwagen, Tejrira [kaz. árba]. 

uraBa-p§DÍ tengelyszeg | achsennagel, qeKa. 
uraBa-sSh küllő | radspeiche. 

uram, 1. §ram. 
uraséi ontok | einschlag (beim weben), schussfaden [vö. 

krm. csag. oszmE. aryac webereinschlag, tob. csag. kel.-tör. E. 
arkak id., arkak jip die querfáden des gewebes, kaz. etc. E. 
arkau webereinschlag]. 

urassi-sippi belfonál | einschlagfaden. 
v ur§, Szp. id. józan | nüchtern (nicht betrunken) [kaz. aj§k]. 

ur§l- kijózanodni | nüchtern werden ; v§l sdrortirsn ur§ln§ ; 
s?r&m urSlfiíd. 

yr§/ más | anderer, flpyroö, HHOÍÍ ; vö. ujar-; vö. GOMB. 

Paasonen H. Csuvas Szójegyzék. (NyK. -X-XXVII—XX.W1II. Mell.) ** 
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[kazO. ajSrdk pa3opBaHHbiií, alt. leb. kirg. kkirg. oszmR. air§k 
gespalten, geteilt; (oszm.) anders]. 

y,ryal§y, Szp. id. hátszíj | querriemen, rückenriemen, qepe3-
ct^ejrbHHKi), nonepe^HHKL [kaz. arkalSk]. 

yryamay tüzes, szelidítetlen ló | ungezáhmtes, feuriges 
pferd; vö. MAGN. 253. [kazR. arjainak arabisches vollblutpferd 
turkmenischer zucht; überh. jedes gute pferd, csagKún. erymak 
ausdauerndes, starkes pferd]. 

y,rl§, Szp. id. át, által, keresztül | über, querüber; siv u. 
kazarza jar! vö. ASM. 223. [kazO. arU (kazB. s. v. birh), mis-
Bug. arlS}. 

y,rl§-pirh ide-oda, össze-vissza egymás fölött, keresztben ! 
hin und her, ungeordnet auf einander, kreuzweise, Kpecn. Ha. 
KpecTt, BÍOJIB H nonepeKij [kazB. árh-birh hin und her]. 

y,rl§-saGd, y,rl§-sak az ajtó átellenében levő pad | die bank 
an der der tür gegenüber liegenden wand, HapH. 

y,rl§s szélesség | breite. 
url§: url§-s§l, v§rl§-s§l zápfog | backenzahn. 
ij,rBa árpa | gerste; vö. GOMB. [kaz. árpa], 
y,rza marj (ló marja) | widerrist. 
yrza, Szp. id. özvegyember | witwer. 

y,rza-éin = urza. 
y,rtmay, yrtmay-yuDassi átalvető bőrtáska a násznagynál (m§n-

kdrü), melyben élelmiszert hord (egyik a mellén, másik a hátán 
lóg) | lederranzen bei dem mSn-kdni an der hochzeit [tob. csag. 
komR. artmak packsácke der pferde]. 

y,rtt§s, Szp. id.; u.-jdv§s, u.-jdv§i,9, Úcsebn. 56. urtt§s-jivdZd 
gyalogfenyű | wachholder, MoacíKeBejiBHHKT) [kaz. artds(-ayac§)]. 

y,rttds-kaj§öd fajd | auerhahn, rjiyxapB. 
ys- akasztani, felfüggeszteni j hangén, aufhángen, anhángen 

[kaz. as-]. 
uz§k: u.-yJlyalS konyafülű (eb) | mit hangenden ohren. 
uz§n- lógni, lelógni | hangén ; un§n janayi uzmza t§rat 

[sor. lebR. az§n-, kirgR. as§n-]. 
yzal, Szp. id. rossz, gonosz J schlecht, bőse (Ucsebn. 87. 

flflOBHTbifl); vö. GOMB. [kaz. usall. 
•azal-kSmBa Ucsebn. 86. noraiiKa (gombafaj [ art pilz). 

y,zd haszon vorteil, nutzen, noJiL3a [ujgR. azSk, csagR. asik], 
uzdld, Ucsebn. 126. uz§ll§ hasznos J vorteilhaft. 

yslam, Szp. uslam nyeremény, haszon, kamat j gewinnst, 
zinsen, prozente; u. an il, sil§y puh ! [kaz. aslam~\. 

uélamds vándorkereskedő, házaló J wandernder kaufmann, 
hausierer; arfiza-uüamíi ládáka táruló; t'sazdk-uélamzi csészé
ket áruló [kaz. aslamcS]. 

ysra-, Szp. id. nevelni [ aufziehen, erziehen [kaz. asra-]. 
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ysrav: u.-iv§l fogadott fiú | pflegesohn; y.-ydr fogadott 
leány | pflegetochter; usrav v§rman Ucsebn. 95. pom;a; vö. 
GOMB. [kazE. asrau erziehung]. 

ué-, Szp. ué- nyitni, kinyitni [ öffnen, aufmachen [kaz. ac-]. 
uidl- nyilni, megnyílni | sich öffnen [kaz. ac§l-]. 

uzS nyílt, nyitott; adakozó | offen; freigebig; al§k u. az 
ajtó ki van nyitva; u. sin adakozó ember [kaz. acSk]. 

uéla-: su, ujran u. vajat köpülni | buttern; tvm u. agyagot 
taposni | ton schlagen od. kneten [csag. kel.-tör. Eadl. asla-
leder gerben, ^yóHTí, KOHfy]. 

usiam: u.-éu vaj | butter. 
uélaíjGd (kisebb) gyepföld, mező | (kleinerer) rasenplatz, 

öffnung im walde, nojiHHKa; vö. déne [vö. ué-, uz§l-]. 
uzSm őszi vetés | wintersaat; vö. GOMB. [or. 03UMb]. 
uzaj: U.-JUBÍ kemenczeoszlop I der pfeiler am fenerherd. 
usk§n csoport, csapat, sereg, falka, nyáj | haufen, schar, 

sehwarm, herde; vö. Máté IX, 3(5. [misBug. uskSn id.]. 
ut, Szp. id. ló | pferd; vö. GOMB. [kaz. etc. E. ai]. 

utlan- lóra ülni | zu pferde steigen, aufsitzen [kaz. atlan-}. 
y,t-, Szp. id. lépni j schreiten [vö. kaz. etc. E. atla- id.]. 

y,D§m, Szp. id. lépés j schritt [kazE. ad§m]. 
uDala- Szp. 1. ulDala-. 
UDaman a két vezér neve a hrtmells-vil'ani nevű labdajáték

ban | name der anführer in einem ballspiel [kazO. atamán Ha îajib-
HHKT> BCa^HHKOBl., aTaMaHT>]. 

uD9kka gyerekaltató-szó | ein wort, womit man kinder ein-
schláfert; nadkka-urnkka, nsnne tu I vö. ASM. XII. ut'ka (kurm.) 
KaiejiB. 

UD§ (folkl.), Szp. id. sziget | insel; éitmdlDe sifih tinds, 
yttdúfizzn • karfiidk kilnd (varázsigéből) [kazE. atau, oszmE. 
ada, csagE. adak]. 

UD§, Szp. id., Ucsebn. 29. UD§, VUDS széna | heu; vö. GOMB. 
[kaz. tobE. ut gras, kraut]. 

uD-ujrp, uD-uj§y a hetedik hónap j der siebente monat. 
uD-uri széna-asztag | heuschober. 

utmSl, Szp. id. hatvan | sechzig; vö. ulo§ [kaz. altmSs]. 
uóu-uúu így hívják a kacsákat | lockruf für die enten. 

u 

Ü%d 1. ÜG9. 
ük-, Szp. id. esni, leesni, leszállani; leszállítani (árt) [ fallen; 

sich senken, herabniegen; (den preis) herabsetzen; -/akU iJDa-
D§n, ük p§rDak! 

13* 
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ÜGsr- leejteni; leszállítani (árt) j fallen lassen, fállen; 
(den preis) herabsetzen, vom preise abschlagen. 

üGertter- (eaus.) alkudni | feilschen, abdingen. ..'.; 
üGem, Szp. id. pászma (120 fonálból áll; minden matring-

ban 8, 9 vagy 12 pászma van) | gebinde in einer strábne (v. 
120 fádén). 

ÜG9, ü/d, Szp. ÜG9, Ucsebn. 62. ü/j füles bagoly | uhu; vö. 
GOMB. [sor. szőj. bar. etcR. ügü, kirg. csagR. iikii, ujgR. ügí]. 

üG9n-, Szp. id. bánni, megbánni [ bereuen [kaz. ükdn-]. 
ÜGdtle- oktatni, inteni, tanítani | ermahnen, lehren, Ha-

CTaBJiHTL [kaz. ügdtlci-]. 
ühm ezentúl, jövőben | fernerhin, künftighin; ühmren id.; 

üfomdnfiíen id. 
ÜBelen- Szp. 1. uBalen-. 
ÜBdn-, Szp. id. feldőlni, felfordulni (pl. kocsi) | umwerfen 

(intr.); vö. üpne ; vö. GOMB. üppvn. 
ÜBdnDer- feldönteni, felfordítani | umwerfen (trans.) 

üpke, Szp. id. tüdő | lunge; vö. GOMB. [kaz. üpka], 
üpkele- haragudni j zürnen, nríiBaTLCH (Ucsebn. 151. 

yKopHTB, ponxaTb) [kaz. üpkálá-}. 
üpls Ucsebn. 52. MfiKUHHHua. 
üpne, Szp. id. hason, hasra j auf dem bauch, auf den bauch 

(ZOL. HJiauiMJi, MAGN. 233. BHH3T> JIHUOMT. ; vö. Máté XVII, 6.); 
vö. ÜBdn-; vö. GOMB. üppgri. 

üpne-kus lesütött szemű [ mit niedergeschlagenen augen. 
üpne-é§Ban görvély | skrofeln, 30Jiorryxa. 

üpre, Szp. id. kis légy-fajta | blasenfuss (eine art kleiner 
fliegen), Momna. 

üprem makacs, konok j hartnáckig, eigensinnig [or. ynpaM(tiü)]. 
ürsfiíe a szán v. szekér két oldalfája; a szán «szárnyai)), 

melyek nem engedik feldőlni j die seitenhölzer am schlitten od. 
wagen; die «flügel» am schlitten, die das umwerfen verhindern 
[kazR. ürácá id.]. 

ürGen-, Szp. id. renyhéskedni, lustálkodni j faulenzen; vö. 
GOMB. [VÖ. kaz. mm-, oszm. tarR. árin- fául sein, alt. etcR. 
árik- sich langweilen; ekei empfinden, überdrüssig sein; adR. 
irgáu- widerwillen habén, abscheu habén]. 

ÜTGev: §na ü. kihid lusta lett | er wurde von der faulheit 
angesteckt [vö. ürGen-]. 

üs-, Szp. id. nőni, növekedni, tenyészni | wachsen, gedeihen 
[kaz. üs-]. 

üster- (caus.) növeszteni; nevelni | wachsen lassen; auf-
ziehen, erziehen [kaz. üstdr-]. 

üzdmlet- gyorsítani, előmozdítani;beschleunigen, befördern; 
dsles dze üzdmletse pir ! 
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üzdinh gyors, fürge; sebesen, gyorsan | schnell; ü. laza 
gyors ló; ü. isy,p-, sürs- sebesen futni, járni. 

ÜZ9H-: pajan dé üzdtist ma jól folyik a munka j heute geht 
es schnell mit der arbeit. 

üz9r, Szp. id. részeg | betrunken [vö. üsrdl-]. . .' 
üsrdl-, Ucsebn. 151. üzdrdl- megrészegedni | sich berauschen 

[vö. kaz. is?r-, altR. ázir- id.]. . . 
üzdr- Szp. id. köhögni | husten; Ucsebn. 151. ^axaTb, 

KamjiflTb; pir-tdppe ü. torkát köszörülni | sich ráuspern [vö. 
ASM. 101.]. ~ 

üshk köhögés | der husten. 
üt, Szp. id. test l körper [kazR. it fleisch, kirgR. et id.; 

körper]. 
ÜDe-kdiii böjt után az első húsevő nap |. der erste fleiscl:-

tag nach einem fasten, pasroB'feH&e. 
üth kövér, vastag | fleischig, dick. 

üfiéük (uj-\-ísük = mezei áldozat, vö. MAGN. 25.) a sinzs 
nevű, pünkösd tájára eső ünnepen tartott áldozat | ein opfer, 
das wáhrend des sinzs, genannten festés um die pfingsten ver
richtet wird; s3m§r-üfizuk egy másik áldozat, melyet egy v. né
hány nappal később tartanak, esőért | ein anderes opfer, das ein 
od. paar tagé nach dem vorigen verrichtet wird; dabei wird um 
regen gefleht. 

v 

vak, Szp. id. apró | klein; v.-vitty kisebb barom | klein-
vieh; vaG-uksa aprópénz | kleines geld; vak-tdvek kis holmi i 
kleinwaaren [kazB. uak, §uak, misBug. wak, bar. tobR. uak, 
oszm. krmR. ufak], 

vaGd, Szp. id. lék J wuhne, wake; vö. GOMB. valak [kazO., 
misBug. baka id., (tatárul beszélő) Karataj-mordvinoknál vaké}, 

vak-kuzd id. 
valak malomcsurgó, -csatorna, -vályú | mühlgerinne; vö. 

ZOL. 27. volak Kopbrro, KOJio^a; vö. GOMB. volak JKOJIOŐ'L [kazB. 
ulak futtertrog; rinne, csagR. oyluk rinne, kanál]. 

valaéka, Szp. id. teknyő, vályú | trog; vö. ZOL. 27^ volaska 
id. [vö. valak]. 

valem kis szénarakás | kleiner heuhaufen. 
valeé- osztozni, kiosztani | verteilen, austeilen [kazR. elá0s-]. 
vald, val rész | teil, anteil, qacTL, ^OJIS; al-valli vese; az 

áldozati állatnak azon részei, melyek az ül. istennek v. szel
lemnek vannak szánva | niere; opferbissen (welche der gottheit 
zugeeignet werden); vö. GOMB. [tel. barR. ülü, ujgR. ülük teil; 
vö. kaz. ölős iá.]. 
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vatli (postpos.) végett, részére | behufs, fúr, ^JIS, pa^n; vö. 
ASM. 214. 

vem-, Szp. id. szétdarabolódni, töredezni, eltörni j sich zer-
bröckeln, in stüeke gehen, zerschlagen, zerbrochen werden 
[vö. vak]. 

vanfiidk darabka, cserép | stüekehen, scherbe; vö. ZOL. 
25. JIOMKÍH; kdlenfiís-vanfii^Gd üvegcserép | glasseherbe. 

var1, Szp. id. közép; has; belseje vminek | mitte (Ucsebn. 
107. n,eirrpT>); bauch; das innere eines gegenstandes; var§m 
iraDaü hasam fáj; éyrDa-varri gyertyabél | kerzendocht; vö. ASM. 
214. [kirg. tar. kom. etc. R. őz der beste teil eines dinges, das 
innere, herz, mark; vö. kaz. tob. TaraR. üzdk das innere, das 
mark einer pflanze, eines baumes, der kern eines dinges; (tob.) 
bauchj. 

var-%ir§m has | bauch; man var-^irSm irauai hasam fáj. 
var-vazak belek, belső részek (testben) | die eingeweide, 

die inneren teile. 
var-vitti hasmenés | durchfall, nOHOct. 
varia: vizS-varla éhgyomorral | mit nüchternem magén; 

tyD§-varia tele gyomorral | mit vollem magén. 
var® hosszúkás nyílás, hasadék a földben, völgy | schlucht, 

kluft, OBpan>; Ucsebn. 94., ZOL. 25. .nojuraa; vö. GOMB. [VÖ. kaz. 
R. üzdn niederung, tal, barR. üzön flüsschen, bach, kazO. üzdn 
niedrig gelegen, kirgR. özön fluss]. 

vara, Szp. id. után | nach; unDan v. azután | darnach, 
hernach [kazR. arS]. 

vara igen, igen bizony, igenis, úgy van; vagy úgy!; (kér
désben) talán, netalán | ja, jawohl, gewiss, so ist 's; ach so!; 
(in einer frage) etwa, vielleicht, paBBt. 

varala-, Szp. varia- bepiszkolni | beschmutzen, MapaTt. 
varinkke tölcsér | trichter [or. eopOHKOJ. 
varGSstar- legyezni, lebegtetni | fáchern, wedeln, MaxaTb 

{? kirgR. Sryas bewegen]. 
vari? egyetértésben, jó viszonyban j in eintracht, ,a;pyH;ecKH; 

v. py,rnass9 [vö. var1]. 
varDa- faragni (fejszével) j mit der axt behauen. 
vázak: var-vazak belek, belső részek (testben) | die einge

weide, inneren teile [kaz. etc. R. üzdk das innere; vö. csuv. var1]. 
vazan — luBaska [vö. var*]. 
vaska-, Szp. id. sietni, hamarkodni | eilen, sich beeilen 

^kaz. as§k-]. 
vaskat- (caus.) siettetni | zur eile antreiben. 

vaé§k lejtős, meneteles | abhángig, absehüssig, abfallend. 
,vasm§k Ucsebn. 122. noJioriíi = vaidk. 
vat, Szp. id. epe | gallé [kaz. üt]. 
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vat- aprítani, zúzni, széttörni | kleinbrechen, kleinstossen, 
zerbröckeln, zerschlagen; vö. van- [kazB. uat-, misBug. ivat-]. 

VÜD§, Szp. id. öreg | alt (v. lebenden wesen), vö. kivd ; 
vö. GOMB. 

vaD§l- öregedni | alt werden. 
va fiiak túlságosan savanyú, megsavanyodott (csak kenyér

ről) | allzu sauer, versauert (nur v. brode) [vö. jüzd]. 
vafiéaklan- megsavanyodni | versauern. 
vafizaklanDar- megsavanyítani | versauern lassen. 

veréka Vie orosz rőf | l/ie arschine [or. eepmonz]. 
vdl hirtelen mozgást v. mozdulást kifejező szó | ausdruck 

far eine plötzliche bewegung. 
vdlDdTGs kis ezüstpénzek v. játékpénz-félék (nuyrat), 

melyek a drótból készült karpereczről lógnak j kleine silber-
münzen od. spielmarken (nuyrat), die an dem von messing-
draht verfertigten armband als zieraten hangén. 

vdlDdrDst- lebegni, lobogni | flattern. 
Vdler- 1. vil-. 
vdlls, Szp. id. méhkas | bienenkorb; vö. GOMB. v§ta [or.yjieű]. 
vdlDdren, Szp. vdlürsn csalán | nessel; vö. GOMB. 
vdlfih 1. vdlfiíd. 
vdr 1. édnd. 
V9r-, Szp. id. ugatni | bélien [kaz. ér-]. 
vdr-, Szp. id. fújni | blasen [kaz. ér-, sorE. ügür-]. 

vdrGdid, Ucsebn. 101. vdrGdd fúvó | blasebalg. 
V9rüÉ9 varázsló | zauberer, zauberin. 

vdr e- forrni, főni ( sieden, kochen [vö. altE. üzü heiss etc] 
Vdret- (caus.) forralni | sieden machen od. lassen. 

vdre-édUn meteor-féle | art meteor [vö. vdra-]. 
v»ren, vsren kötél | seil, tau, KaHarL, Ucsebn. 43. BepeBKa 

[vö. kaz. ür- spinnen, flechten]. 
vsren-, Szp. id. tanulni | lernen [kazB. ejran-]. 
vdret-, Szp. id. tanítani j lehren [kazB. ejrát-]. 
mrtns, Szp. id. juharfa | ahorn [kazB. erangd]. 
vdrdl- megfázni | sich erkálten. 
vdri, Szp. id. forró | heiss; vö. s§r§% [vö. Vdrá-]. 

vdri-Uir Ucsebn. 102. ropa^Ka, Tii^'b (láz, hagymáz | 
hitziges fieber, typhus). 

vdrls : y§na-v. vendégek | gáste [vö. ? kom. etc. E. öz-gá 
ander, fremdj. 

vdrldk sövényrúd [ zaunstange, zaunholz, querstange im 
zaune; Ucsebn. 41. npacjio [kazE. érlek die querstangen, die 
beim einzáunen über die gabelförmigen stützen gelegt werden]. 

Vdzem 1. vdl. 
vdé, Szp. id., Ucsebn. 107. Vdid vég I ende; vö. GOMB. [kaz. eé]. 



200 PAASÖNEN H. 

V9Ú-, Szp. id. repülni | fliegen ; vö. GOMB. [kaz. oc-}. 
vdékdn kérkedő | prahler, prahlbans. 

vdékdnlen- dicsekedni, kérkedni | prablen. 
vdt- elperzselni | sengen, versengen, iiajiHTL [kaz. et-}. 
vdDd, Szp. id. apró j klein, Mejnriii; V9thn WDCTÍ'kis lépé

sekkel jár, tipeg j trippelt. 
vdtfo/ erdőcske, a melyben apró fák nőnek J ein wáld-

chen von niedrigen báumen. 
vdfiís. csípő | hüfte [kazE. &cá kreuz, binterteil, alt. etc. 

E. uéa id.]. 
: v§j, Szp. id. erő | kraft, stárke ; vö. GOMB. 

v§jl§ erős | kráftig, stark. 
v§jl§lan- erősödni [stárken werden. 
vdjz§r erőtlen, gyenge | kraftlos, schwacb. 

v§jd játék; a fiatalok tavaszi tánczmulatsága kint az utczán | 
spiel; die tanzunterhaltung der jugend im frühling im freien; 
py,ld-v§jji balívás | fischlaiche; vö. vü'a- [vö. kazE. uin, ujg. 
etc. E. ojun spiel]. 

v§j§É§ a muzsikus azon a tánczmulatságon | spielmann an 
der v§j§ genannten tanzunterhaltung. 

vS/St, Szp. v§TSt idő | zeit [kazB baySt, misBug. iüaydt<ax.}. 
v§G§r, Ucsebn. 45. mSGSr bika, ökör | stier, ochs; vö. GOMB. 

[kaz. ügdz]. 
v§l, Szp. id. ő; az [ er, sie; jener; génit. y,?i§n, etc; plur. 

vdzsm ők | sie; vö. GOMB. [kaz. ul, génit. an§n, etc.j. 
vSl-v§l: kasma vSl-v§l av§nat' a gyaloghíd ingadozik | der 

stég wankt. 
v§U: vSlaran tárna sin a katonai szolgálatból megszökött 

ember, szökevény | ein aus dem kriegsdienst entlaufener sóidat, 
der heerflüchtige; vdlSra-virnan valamely szellem, «csatában el
esett és a paradicsomba jutott szent» (vSrzSra vilzs raja kajn§ 
svetoj) j ein geist: «ein im kriege gefallener und in das para-
dies gelangter heiligerw. 

V§IDÜ, Szp. id. (kisebb) horog [ (kleinere) angel; vö. Máté 
XVII, 27 . ; vö. 'páramat [oszmE. olta angel]. 

vdlfiéd, Szp. vdlpíd ikra | rogen; pidd-vdlfiíi halikra | fisch-
rogen; vö. GOMB. , [kazE. üldSk, misBug. iu§ld§k, tobE. ultSk 
fischrogen]. 

v§Bdr, Szp. voBor boszorkány («igen vastag, rézbottal jár
káló) j hexe («sehr dick, geht herum mit einem stáb von kupfer»); 
mana v. pusrd lidércz-nyomásom volt | ich hatte alpdrdcken; 
v§B§r uj§ya sijet holdfogyatkozás van | es ist mondesfinsternis 
[kaz. ubSr). 

vSr- megbabonázni, megrontani | hexen, behexen = sul-; 
an v§r sin éine, an sy,l sin sins! 
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vSr-var gyorsan, hamarosan jschnell, geschwind; v§r-var 
tnniDirne yivza p§rayn§ Razsk. I, 17. gyorsan levetkőztek; v§r-
varDara% savSrSnGala forgolódjál gyorsabban! 

v$ra% sokáig, hosszadalmasan, lassan | lange, langsam (adv.) 
[kazB. ozak]. 

vSran-, Szp. id. fölébredni | aufwachen [kaz. uján-, kirg. 
etc. R. ojan-]. 

vSrat- fölébreszteni | wecken, aufwecken [kaz. ujat-]. 
vdvd. Szp. verő tolvaj | dieb ; vö. GOMB. [kaz. kirgR. uru, 

ujgR. oyr§ id.]. 
Vdrla- lopni | stehlen. 

v§r§ (növény)mag | same: kanD9r-v§r?'i,J9Dsn-v§rri, kij,B§sta-
v§rri [tar. kom. csag. ujgR. uruk samen (tar.); nachkommenschaft, 
verwandtschaft, geschlecht, csagR. uru? verwandtschaft, kirgR. 
urü geschlecht, kazR. erü, rü id.]. 

v§r§m, Szp. verem hosszú | láng [kaz. ezen]. 
v§r§mlan- hosszabbodni | lánger werden, sich ver-

lángern. 
v§r§mlat- hosszabbítani | lánger machen, verlángern. 
v§r§mteyGsl Ucsebn. 36. CKaMba (pad | bank). 

v§r§n- ragadni (betegség) | anhaften, anstecken (eine krank-
heit), y^apflTbca, nopaaíaTb (o őojrE3Hii) ; /irdé-v§r§nni pár napig 
tartó láz, mely «rossz széltől» ered j ein kürzeres fieber, das 
von einem «schlechten winde» herrührt [kazB. erén- sich au-
stossen, anfallen]. 

vSrGa-: §z§m v§rGaí (=§z§m sunaí) gyötrődöm, aggódom j 
ich quále mich, ángstige mich; vö. Máté XXVI, 37: §i v§rGanÍBB 
pit %ujx§ra pusland Haiajrb CKopŐBTb H TOCKOBRTL ; vö. ZOL. 2G. 
varGa- My^HTbca, ÖesiiOKOHTbca. 

vdrld: v.-sdl 1. url§-sdl. 
v§rl§x magszem, vetőmag | samenkorn, saatkorn; vö. v9r§ 

mag [kazR. érlek, komR. urluk same]. 
vSrman, Szp. verman erdő j wald; vö. GOMB. [kaz. urman]. 
vSré-, Szp. véri' veszekedni, verekedni | zanken, streiten, 

sich schlagen, kámpfen [kazR. eres- zanken]. 
v§rz§, Szp. vorzd verekedés, csata, háború | schlágerei, kampf, 

schlacht, krieg [kazR. eres streit, zank, kampf, schlacht]. 
v§rtt§n titkon, alattomban | insgeheim [vö. kaz. ur§ní§n, 

misBug. erenten id.]. . . 
v§st süvöltést, surrogást, zúgást utánzó szó | schallwort, 

das ein zischen, sausen, schwirren ausdrückt. 
vdDa közép | mitte; vö. GOMB. [kaz. tobR. urta mitte, der 

mittlere]. 
vdDam középnagyságú j mittelgross. . < 
vdDa-purm középujj | mittelfinger. 
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vSüan-, Szp. voDan- szégyelni magát | sich schámen [krm. 
osxm. adR. után- id.]. 

vSüanDar- caus. megszégyeníteni | beschámen. 
v§Dí>r harmincz | dreissig [kaz. ut§z]. 
vil-, Szp. id. halni, meghalni, megdögleni | sterben, krepie-

ren; vö. GOMB. [kaz. ül-]. 
vdler- ölni, megölni | töten. 
vihm halál | tod. 

vil: vil-tum-yajard olyan betegség, mely öngyilkostól, vízbe -
fúlttól vagy más módon szerencsétlenül járt embertől ered | eine 
krankheit, die von einem selbstmörder, einem ertrunkenen oder 
einem sonst verunglückten herrührt; vö. vile [kazE. üld gestor-
ben, tot]. 

vile dög, holttest | aas, kadaver; vö. vil [kazE. ükk leich-
nam, leiche, der verstorbene]. 

vilkka villa | gabel [or. BUAKU]. 
vir, Szp. id. köles | hirse. 
vir-vi?- szentjánosbogár («ha magasra repül, akkor jól női 

a köles (vir)») | goldkáfer, blattkáfer, ŐOHÍBH KopoBKa; «vir-vir, 
vir pulas pyzan, sülé kaj/\> 

virtle-, Ucsebn. 133. vitle- bosszantani (nyelvvel) | necken 
(mit der zunge), ,n;pa3HHTí> [vö. kazB. ürta- reizen, necken], 

vis Ucsebn. 87. MoniKa (kis légy-faj [ blasenfuss, art sehr 
kleiner fliegen). 

vis-, Szp. id. mérni, mérlegelni ] messen, wágen [kaz. idea-], 
vize, Szp. id. mérték, mérleg | mass, wage [kaz. üleáü}. 
vizeld mérték szerint J nach dem masse; vö. Razsk. I, 40. 

vizd, viséd három | drei [kaz. ec], 
vissdmds harmadik | dritter. 
vissdmds-ky,n a tegnapelőtti nap | der vorgestrige tag; 

viéédmdskynne (-kynixm) tegnapelőtt | vorgestern. 
vit-1, Szp. id. befedni, fedezni | decken; vö. GOMB. [oszm. 

ujgR. őrt- zudecken, zumachen, schliessen]. 
viDehk háztető | hausdach. 
vÍDEhk-%drri eresz, eszterha j vordach, traufdach. 
viDdnmelli takaró J decke. 

vit-%, Szp. id. áthatni vmin (pl. a hideg), átütni, áttörni j 
durchdringen (z. b. die kálte, das wasser); siv vitrd ÜD§ vindr 
a víz beszivárgott a csizmába [kazB. üt- hin-, durchgehen, passie-
ren, vorübergehen]. 

viDdr- fűzni (pl. gyöngyöt), befűzni (pl. czérnát) j auf-
fádeln; einfádeln; jdp-kusm sip v.; sip sins sSrza v. [vö. 
kaz. etc. R. üt- durchgehen, durchkommen etc, kazR. ütkar-
durch etwas hindurchbringen; fopnd ina küzdndán ütkár fádle 
den faden ein!]. 
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viüdr át, keresztül | durch; vö. ASM. 215. [vö. vit-\ 
vÍD3rky,r§naaan átlátszó | durchsichtig. 

vifihGdn Ucsebn. 100. ocTpaü (éles | scharf) [kaz. ütkdri]. 
VÍDE, Szp. id. istálló | stall, KOHionma; i!s§/S-vÍDÍ tyúkól j 

hühnerstall, KypaTHHKL. 
viDdmU fürge, gyorselméjű | behende, flink, pfiffig, JIOBKÍM 

[vö. vit-]. 
vimiíúdy fürgeség, furfang | flinkheit, pfiffigkeit; yulana 

pirzan %y,nD§l§ par, kalasnS s§may§ma viDgmh/ns par ! (imából). 
viDdn- kérni, esengeni | bitten, flehen [kaz. ütsn-]. 
vitle- Ucsebn. 1. virtle-. 
vitre, Szp. id. vödör j eimer; vö. GOMB. [or. eedpo). 
vil'a-, Szp. id.játszani | spielen; vitaza jar- (játékban) elvesz

teni, veszíteni | (im spiel) verlieren; vö. v§j§; vö. GOMB. [VÖ. 
kazR. uin, ujg. etc. R. ojun spiel, kazB. ujna- spielen; vö. 
GRÖNB. 64.]. 

vil'amalli játékszer | spielzeug. 
vita/, Szp. id. barom, marba | vieh; vö. GOMB. 
vir-, Szp. id. aratni [ ernten; vö. GOMB. [kaz. ur-, kirg. 

bar. etc. R. or-]. 
virSn, Szp. id. hely; ágy platz, stelle; bett; virSnne helyett 

statt, anstatt; eBd kajSp y,n§n virSúne én helyette megyek [kaz. urSn]. 
virSnas- letelepedni | sich niederlassen, ansiedeln [kaz. 

urSnnas-]. 
virSs, Szp. id. orosz | russe; an maG§r, virds kilét ne sírjál, 

orosz fog jönni! (ezen szavakkal lecsillapítják a síró gyermeket) 
[kaz. ur3z\ 

vir§zarni-kun, Ucsebn. 78. vir§zsrni-kmi9 vasárnap | 
sonntag. 

vir§s-yuj(i bot. Ucsebn. 29. CBepÖarysi. [kazO. vr§s 
kuk§s§]. 

virdsla oroszul, orosz nyelven | russisch, in russischer 
sprache. 

virt-, Szp. id. feküdni | Hegen. 
virtkala~ iter.: virtkalaza süres henteregni | sich wálzen, 

BajiaTbCfl, Ucsebn. 133. 
vis-, Szp. id. éhezni, éhesnek lenni ] hungern, hungrig sein 

[kaz. etc. ac-]. 
vizS, Szp. id. éhes | hungrig [kazR. ac]. 
vit§-kué sóvár | gierig. 
vislty éhség | hunger; viütypa vilfiíd éhen halt meg | 

starb des hungers. 
vula- olvasni | lesen. 
vuld: j§o§é vulli fatörzs | baumstamm; tdBafiíd vulli csép 

nyele | griff des dreschflegels. 
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vy,n, vy,nn§ tíz | zehn; vö. GOMB. [kaz. un], 
vun§ */** pászma (s§v§) j Vt* nacMO (s§v3). 
vupk§n szélben járó falánk szörny, mely betegségeket okoz j 

ein böser geist, ein gefrássiges ungeheuer, das im winde sich 
bewegt und krankheiten verursacht [kaz. upkdri], 

vy,pkdnl§: v.-anzdrt valamely még az előbbinél is rosszabb 
szellem I ein böser geist, der noch schlimmer als der vupk§n ist. 

vas Ucsebn. 88. BOCKTE> (viasz | wachs); vö. §v§s. 
vus kocsi- v. szánrakomány | fuder [or. 603%). 
vuzar, Szp. id. kemény (fa) | hart, schwer zu spalten und 

hauen (vom holz); vö. ZOL. 27. vozar cBHJieBaTLiü. 
vut, Szp. id. tűz feuer [kaz. ut\. 

vuDama (vut-amaj tűzanya j feuermutter, mutter feuer. 
vyt-pussi tüzes üszök j feuerbrand. 
vut-t'sidd,-tsid tűzkő, kova j feuerstein. 

vy,D§ tűzifa { brennholz [vö. kaz. ut§n id.]. 
vuDds vízi nimfa ; wassernymphe. 
vufiíax a tűzhely két végén levő mélyedés v. gödörke; 

az egyikében (vut-vufizayyi) ég a tűz, a másikába (kdl-vufiíayyi) 
teszik a hamut; tűzhely a földön j zwei vertiefungen an den 
beiden enden des herdes, die eine für das brennmaterial, die 
a-ndere für die asche; feuerstátte auf dem felde; Ucsebn. 101. 
timdrzd vafiíayyi ropHi (kohó j esse); vö. GOMB. [kazB., kazO. 
ucak]. 



SZOMUTATÓ. 

(A számok a lapot jelentik. Az összetételek az előtag, az igekötős igék az igeszó 
alatt vannak csoportosítva.) 

ablak 58, 190. —tábla 58, 
190, —üveg 58, 190. 

abrak 102. 
abroncs 70. 
aczél 51, a melylyel ki

csiholnak 141, 178. 
ács 106, —ölni 60. 
ádám-csutka 87. 
adakozó 21, 158, 195. 
adni 93, el— 128, meg— 

(magát) 93, össze— (ma
gát vkivel) 138. 

adó 75, 93, 193, —sság 
93, 172. 

adományozni 111. 
áfonya: fekete á. 51, ham

vas á. 51, vörös á. 67. 
ág 31, 173, —as 31, 173. 
ágazni: el—, szét— 173. 
aggastyán 59. 
aggodalom 185. 
aggódni 74, 101, 185, 201. 
ágy 203, (függő) 116, — as 

23, •—ázni 115, —nernü 
135. 

agyag 165. 
agyar 7. 
ágyék (ló á —ka) 76. 
ágyú 171. 
agyvelő 88. 
ahá! 188. 
ajak 175. 
ajándék 94, —ózni 93. 
ajtó 3, —félfa21, —kilincs 

104, —sark 166. 
akáczfa 192. 
akadályozni 57, meg— 179. 
akadni: bele— 58, 82, 

fenn— 129, meg— 8, 
37, 58, 184, rá— 129, 
167. 

akár : a. ki 72, a. mikor 43. 

akar: —at 17, —ni 126. 
akasztani 129, 194, föl— 

155. 
akasztófa 155. 
al: —á 1, —att 1, —fel 

78, —kar 173, —ul 1, 4. 

alak 163, —ú 163. 
alap 91, —osan 162. 
alattomban 201. 
áldani 95. 
áldás 95, 170. 
áldozás 189. 
áldozat 63, 197. 
áldozni 80, 189, 190. 
áldozó 94, —ünnep 189, 

190. 
alélni: el— 13, 14. 
alig 6, lfc8. 
alj 1, 162. 
alja 82, 132. 
alkalmas 14. 
alku 57, —dni 196. 
áll 21, —csont 21, —ka

pocs 21. 
állani 166, meg— 164,166. 
állapodni: meg— 57. 
állhatatlan 27. 
állítani 51, meg— 164. 
állj! 187. 
állvány 155. 
alma 93, 192, —fa 93. 
álmodni 161. 
álom 13, 161. 
által 194. 
aludni 90,139, el— (tűzről) 

50, ki— 129, meg— 139, 
(tejről) 166. 

aludt tej 166. 
am: —az 130, —ott 9. 
angyal 103. 
ángy 16. 
annyi 160, —t érő mint 

188. 
anya, 3, 4, —ám húga 5, 

—ám öcscse 75, —jegy 
174, —méh 52, —méh 
sejtje 25, —rozs 18. 

anyós 49. 
apácza 84. 
apadni 177, le— 177. 
ápolni 99. 
após 49. 
aprítani 190, 199. 
apró 197, 200, —ra vag

dalni 173, —ság 164, 
—szőlő 26. 

ár 33. 
ár (=pfriemen) 8, 148. 
áradni 54. 
arany 18. 
arasz 152. 
aratni 203. 
arcz 104, 119, —ulat 119. 
árnyék 86, —ölni: be— 58. 
árpa 194. 
áru 21, 128. 
árva 165. 
árvíz 23. 
arzenikum 90. 
ásítani 4. 
ásni 3, 180. 
ászokgerenda 25, 61. 
asszony 6. 
asztag 13, 57, 132. 
asztal 118, —kendő 118, 

—os 15. 
át 194, 202, —ellenben 

161, —járó 61, —kelő 
65, —látszó 166, 203. 

átkozni 18, meg— 18. 
atya 7, 8, —ám húga 5, 

—fi 51. 
avasodni: meg— 109. 
az 82, 130, 200, —idén 70, 

—on 39, 82,—ónnal 66, 
—után 192, 198. 
áztatni 53. 
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B 

bab 100. 
báb 106. 
bába 10. 
b a b o n á z n i : meg— 125, 

200. 
bagoly 165, (füles b.) 196. 
baj 36, 144, —ba ju tn i 96, 

—os 57. 
bajusz 86. 
bak 78, 81. 
bakta tni 32. 
baktopp 117. 
bal 125, - o g 125. 
bálványkép 63. 
bánat 48, — os 48. 
bánn i 196, meg— 196. 
bárány 108, (nőstény) 110, 

—ózn i : meg— 108. 
bará t 175, (szerzetes) 84, 

—kőzni : meg— 175. 
barázda 60, —billegető 

101. 
bárcza 160. 
barna (világos b.) 40. 
barom 182, 203. 
bársony 94. 
baskír 110. 
bátya 105, —ám neje 16. 
batyu 138. 
beczézni 9. 
becző 53. 
becs : —ben tar tani 124. 
b e c s ü l : —ni 124, 188, 

meg— 124, — é3 38, 
—etes 163, —etesség 
177, — t 38. 

bégetni 84. 
begy 41, 97, 
béka 146, - fi 28. 
béke 57. 
bék í t en i : ki— 72. 
békóba verni 135. 
békü ln i : ki— 72, meg— 

142. 
bél 15, 105, (belek) 198, 

—giliszta 144. 
belfonál 193. 
belső 15, belseje vminek 

145, 186, 198. 
bélyeg 172. 
berek 112. 
béres 158. 
berkenye (piros b.) 103, 

—fa 103. 
bérkocsis 13. 
beszéd 33. 
beszegés 111. 
beszélni 56, 107, 119, 146. 

félre— 8. 
beszélgetni 56. 
beteg 187, b. lenni 187, 

—ség 187. 

betoldás (ruhában) 33. 
betű 115. 
bevágás (folyóparton) 148. 
bíbicz 159. 
bika 200. 
bilincs 119, —ékbe verni 

119. 
billegni 126. 
birka 74, —bőrcserző 169. 
birkózni 65. 
b í rn i 107, el— 186. 
b í r á ln i : meg— 188. 
bíró 176 
bízni 145, meg— 52. 
bizonyára 107. 
bizonyosan 2. 
biztosan 2. 
bóbita 162. 
bocsá tan i , meg— 61 . 
bocska 144. 
bocskor 135, —zsinór 135. 
bog 164. 
bogács 50. 
bogár 69. 
boglya 57, 193, —ába 

rakni 193. 
bogyó 138. 
bojt 22, 147, —os 83. 
bojtorján 71, 77. 
bokor 161. 
bolba 101. 
bolond 6, —okát beszélni 

8, - ság 88, —ózni 88, 
—ozás 88. 

bolt 82. 
bolygótűz 191. 
b o m l a n i : szét— 113. 
b o n t a n i : ki— 12, le— 18, 

szét— 18, 113. 
bon t akozn i : ki— 12. 
bonyol í t an i : bele — 8, ösz-

sze - 6, 138, 184. 
bonyolódni : bele — 8,184, 

össze— 6, 184. 
boií tani 96. 
boríték 79. 
borjazni : meg— 101. 
borjú 101. 
borona 128, —álni 128. 
bors 100. 
borsó 100, (szögletes b.) 

149. 
b o r u l n i : fel— 29, 79. 
borz 10S. 
borzas : —sá válni 165. 
bo rzo ln i : fel— (szőrét) 

166. 
boszorkány 200, —mester 

167, 171. 
bosszantani 202. 
bosszú : —t állani 159. 
bot 94, 171. 
bozontos 83, 134, —sá 

válni 165. 
bozót 186. 

bödön 108, 182. 
böfögni 56. 
bőgni 2, 86. 
bögöly 74, 102. 
böjt 169, —nap 169. 
bökni 117. 
bölcső 120, - rúd 122. 
bőr 120, 169, —kéreg 42, 

—tarisznya 156, —táska 
194. 

bőség 95, 170. 
brekegni 70. 
bú 48, - - b á n a t 125. 
búb 162. 
búcsúzn i : el— 123. 
búgni 64. 
búgatyú 68. 
bújócska 106. 
bukfenczet vetni 186. 
bukni (vízbe) 184. 
bunda 65, 165. 
bunkó 171, —s bot 73, 

188. 
burgonya 192, —leves 192. 
bur ján 86. 
burko ln i 185. 
b u r n ó t : —szelencze 73, 

—tartó 148. 
búslakodni 48. 
bú-ü ln i 74. 
búza 172. —kenyér 75. 
buzdítani 1C8. 
buzgó 35. 
büdös 151, —ödni : meg— 

151. 
b ű n 138, —ös 138. 
büszke 89, —ség 89. 
bütyök 87. 
bűvölni 171. 
bűzleni 151. 

C z 

czékla 181. 
czél 60, —ózni 161. 
czérna 137. 
cziczkány 56. 
czigány 186. 
cziha 104. 
czikákolni 187. 
czinczogni 187. 
czinege 69. 
czipelni 118, 153. 
czipő 110. —talp 177. 
czirógatni 18, 141. 
czitera 173. 
czivakodás 159. 
czomb 97. 
czompó 51. 
czölöp 121. 

Cs 
csábítani 16, 168, el— 7. 
csacsogni 34, 81, 102, 146. 



Csak 5, 68, 159, —már 
159, —most 169, —úgy 
159. 

csáklya 93. 
család 29, 72, 181, —név 

52. 
csalány 199. 
c s a l : —ni 192, —ás 192. 
csalogatni 16, 27. 
csap 99. 
csapat 195. 
csapda 157. 
csapni 41 , 117. 
esapongani : ki— 6. 
császár 95. 
császármadár 15, 45, 102. 
csat 164, —tűje 164. 
csata 200, 201. 
csaták 81. 
csatangoló 189. 
csatlakozni 23, 140. 
csat tan: —ni 81,146, —ta

n i 178. 
csattogni 151. 
csavarni 100, rá— 185. 
csecs 183, —bimbó 183, 

— es 183. 
cselédek 158. 
csendes 83, 176, —en 176, 

— e d n i : le— 27, 83, 
—í ten i : le— 27, 83, 
— ü l n i : le— 29. 

cseng-bong 178. 
csenge : —ni 21, 145, 178, 

—tni 178. 
csengő 34. 
c s ép : —hadaró 130, 166, 

— nyele 203. 
csépelni 129, (lovakkal) 8. 
csepp 172. 
csepegni 172. 
csepű 128, 190. 
csere 192, —élni 192. 
cserép 61 , 198. 
csésze 180. 
cset tenteni 178. 
csév 133, — ező gép 48. 
csibe 182, 183. 
csiga 153. 
csík 25, 154, —os 25. 
csikland : —ás 70, —ós 70, 

—ózni 70. 
csikó 41 , 168. —zni 41. 
csíkolt 191. 
csikorgatni 185, (fogát) 62. 
csillag 134, (hulló cs.) 134, 

—os 53. 
csillap : — o d n i : le— 27, 

29, 83, — í t a n i : le - 83. 
csillogni 21. 
csinálni 171. 
csinos 44, 45, 180, —odni 

45. 
csintalankodni 3, 8, 17. 
csipa 111. 

CSUVAS SZÓJEGYZÉK. 

csiperke-gomba 131. 
csipesz 37. 
csipke : —alakú 181, —bo

kor 25. 
c s í p : —ni 118, 182, —et 

182, - etnyi 182, - kedn i 
118. —tető 42, 77, —ős 
32. 

csípő 200. 
csira 56, —ázni 56, ki— 

152. 
csiripelni 187. 
cs i t t ! 180. 
csizma 8, 120, —sark 63, 

—szár 76. 
csoda 149, 156, —álni 33, 

161, —álatosan 2. 
csóka 180. 
csókolni 171, 189. 
csomó 92, 176, —t, —val 

kötni 176, —sódni : ösz-
sze— 176. 

csónak 72, —ázni 18. 
csont 144, 149, —ócska (a 

boka táján) 93. 
csoport 195. 
c s o r b : —a 61, 148, —ás 

149, —ítani 149, —ulni 
148. 

csoroszlya 151. 
csótány 157. 
csóválni (farkát) 27. 
cső 133, (kémény-) 87. 
csöbör 62. 
csökönyös 183. 
csöpög: —ni 172, —tetni 

172. 
csőr 119. 
csörgő récze 151. 
csörögni 145, 185. 
csörömpölni 83. 
csúcs 166. 
csuka 135, (kis) 154. 
csuklani 18, 24. 
csukló 123. 
c s u k n i : be— 49. 
c sukódni : be— 50. 
csúnya 119. 
csurogni 119, ki 120. 
csiíszni 153. 
csúszó-mászó 28. 
csuvas 186. 
csütörtök 66. 

D 

dadogó 171. 
dagadni 42, föl— 79, 80, 

151, 152, meg—80, 152. 
dagasztani 51, 185. 
dal 31 , —ölni 31. 
dallam 67. 
dara 65. 
darab 60, 61,66, 158,—ka 

198, — olódni : szét—198. 
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darázs 120, 121. 
daru 167. 
de 155. 
dédapa 7, 89. 
dél 68, —szak 68. 
deli 80. 
démutka 178. 
denevér 131. 
dér 94. 
derék 103, 111. 
derékszög 168, —ű 168. 
d e r m e d n i ; meg— 47. 
derű 190. 
d e r ü l : —ni 190, —t 190. 
deszka 40, —tető 189. 
dévérkeszeg 141. 
d icsek: - e d n i 58, 200, 

—vő 88. 
dicsérni 88. 
dicsőség 88. 
dinnye 6, 170. 
díszes 32. 
disznó 124. 
dob 94. 
dobni 20, 95. 
dobogni 157. 
dolog 12. 
dolgozni 12. 
domb 121, 161, —ócska 

(gyepes) 161, 170, —os 
161. 

dongani 90, 103, 118. 
dorombolni 87. 
döbbenni 5, meg— 5, 52. 
döbben ten i : meg— 52. 
döf: —ni 117. ős 117. 
dög 202. 
döglen i : meg— 202. 
dőlni 29, fel - 29, 79,196, 

össze— 18. 
d ö n t e n i : fel— 29, 79,196, 

l e - 18. 
döngeni 165. 
dörgölni 117, 121. 
dörögni 157, 165. 
dörömbölni 144. 
dörzsölni 121. 
drág : —a 29, 33, — u l n i : 

meg — 33, —ítani : 
meg— 33. 

drót 106. 
drúz s a 8. 
dúcz 179. 
duda 120. 150, - á s 150. 
dudorodás 87. 
dugni 186, b e - 186. 
dugó 99. 
dur ranni 65. 
durva 153. 
dúslombú 83. 
duzzad : —ni 154, —t 79. 
dübörögni 63, 157. 
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É 

- é 155. 
eb % 28. 
ébredni: föl— 201. 
ébreszteni: föl - 201. 
eddig 157. 
edény 114, 116, 188, (nye

les) 77, (nyírfa héjból) 
167. 

édes 175, (émelyítőn é.) 
105. 

ég 174, —színkék 71. 
rgér 78, 152. 
eperfa 137. 
egész 98, — nap 159, —en 

145, —ség 124, 167, 
—séges 124. 

ég : —ni 141, (láng nél
kül) 11, (lappangva) 28, 
—etni 141, 11, —és 
szag 11. 

egv 96. —edül 98, —ike 
42, —korú 156, —re 20, 
167, —szer 96, - szerre 
34, —úttal 84, —ütt96. 

egven: —es 21, 177, —e-
sen 21, 111,—es fa 113, 
—letes 168, - lítem 168, 
—lő 156. 

egyenesedni: ki— 76. 
egyenesíteni: ki— 76. 
egyesülni 23. 
egyetértésben 198. 
egyezmény 57. 
egyezni: meg— 57, 72. 
egyezővé lenni 156. 
egyformává tenni 156. 
éhgyomorral 198. 
éhezui 203. 
éhes 203, —ség 203. 
éj 133, —jel 133, (jövő é.) 

( 6. —nap 159, —szaka 
133. 

ejteni: le— 196. 
ék 116, —alakú 166. 
eke 2,125, —szarv 2, —vas 

125, az eke tisztító esz
köze 59. 

ékes 16, —íteni 16, —ség 
16. 

ekkor 71. 
éL 138, —es 138, 203, 

—esíteni 138. 
el igaz-: —ás 31, —ó 31. 
e ébe 45. 
elefánt 119. 
elég 92, 137, —endő 137, 

—telennó válni 112. 
elegyesen 54. 
elegytakarmány 102. 
eleinte 104. 
eleje 192. 
élénk 182. 
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élés: —kamra 74, 91, — 
verem 92. 

élesztő 132. 
élet 11, 108, 181, 182, — 

kor 11. 
elevenedni : föl— 182. 
eleveníteni: meg— 182. 
elhamarkodó 26. 
ellátás 187. 
ellen 45, —ezni 45, —ség 

167. 
él: —ni 108, 166, —ő 182. 
elő 84, —bb 11, 84, —bbi 

11, —fogat 13, —kelő 
7, —re-hátra 55, —rész 
84, —szoba 99, 112, 137, 
—tt 192. 

előny 92. 
első 96. 
elülvaló 192. 
élvezni 72. 
ember 11, 138. 
emelet 53. 
emelkedni 13, föl— 42. 
emel: —ni 28,132, (emelő 

rúddal) 45, föl— 132, 
— ő rúd 80, 112. 

emez 129. 
emlék: —ezni6, - ezét6, 
14, —ünnep 6, 31. 
emni 11. 
én 10. 
ének 31, —élni 31. 
engedelmes 18, e. lenni 99. 
engedékeny 73. 
engedni: el— 61. 
enni 136, 85. 
enyv 136, —ezni 136. 
epe 198. 
eper 51. 
építeni 47. 
épület 51, —váz 108. 
Equisetum 22. 
ér 80. 
erdő 201. 
erdei manó 5. 
eresz 202. 
ereszkedni: le— 4. 
ereszteni 22, be - 80. 
érezni 123, Í71. 
érinteni 118, 163, 170, 

meg— 163. 
érni 11, 104, e l - 11, 137, 

meg - 11, rá 11. 
ernyő (kocsin v. szánon) 

79. 
erő 33, 44, 95, 200, lköd-

ni 103, —tlen 44, 200. 
erős 44, 87, 94, 95, 137, 

162, 165, 200, —íteni 44, 
—ödni 44, 200. 

erőszakot követni 109. 
—ért 77, 103, 149. 
értelem 161. 
ói f ^ s ;e i li.l. 

érteni 32, meg— 14. 
érzet 123. 
és 93, 155. 
esdekelni 27. 
esengeni 203. 
esetlen 84. 
eskü 106, 173, —dni 14,. 

173. 
esni 140, 195, (eső) 134, 

b e - 110, el— 176, le — 
195. 

eső 134, — féreg 13. 
est 61, —e 61. 
ész 6, 14, —re venni 171, 

—revétlenül 53. 
eszes 14, 26. 
esztelen 6, 14. 
esztergályozni 130. 
eszterha 202. 
étek 136. 
étel 136, 85. 
év 140, ez évben 70, —en-

kint 140, gyűrű 121. 
evesség 111. 
evezni 18. 
ez(en) 74, 129. 
ezentúl 196. 
ezer 103, e. menykő! 24. 
ezüst 63. 

F 
fa 29, —golyó 88, —gomba 

15, —hasáb 107, 123, 
—labda 88, —lapátka 56. 
—nedv 46, 118, —rakás 
146, —rügy 71, —tőke 
60, 172, —törzs 203, 
- t u skó 106. 

fagy 165. 
fagy: —ni 149, —ott 149, 

meg - 11, 47. — asztani 
149. 

faggvú 182. 
fajd 59, 194. 
fáj : - n i 19, 127, —da

lom 19. 
fakadni 152. 
fakó 40, 189, —szürke 120. 
fakopáncs 191. 
fakulni 163. 
fal 124. 
falánk 105, 135, 193. 
falka 195. 
falni 193. 
falu 20, — véne 124. 
fánc 18. 
fáradni 103, e l - 13, 19. 

ki— 13, 19. 
faragni 141, 198. 
fárasztani 13. 
farcsik-csont 128. 
fark 55. 
farkas 61, 102, 171. 
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farsang 139. 
fasz 157, 163, 176, 183. 
fátyol 96. 
fazék 188, 190. 
fázni: meg— 199. 
fecsegni 2, 81, 146, 183. 
fecske 181, (parti f.) 154. 
fecskendezni 96. 
fedél 50, — gerincz 176. 
fedezni 202. 
fedni: be - 50, 202, el— 

50. 
fedő 50. 
fehér 113, 154, (a szem 

f.-e) 78, — edni 154, — 
lábú 113. 

fej 109, alá való 109, 
kendő 109, 127, re-

való 53, —szita 52, — 
tető 82, 176. 

fejedelem 49. 
fejes 45. 
fejni 124. 
fejős: nem f. 38. 
fejsze 108, —fok 167. 
fejteni: fel— 129, l e 

utalt) 14. 
fejtődni: fel 55. 
fekély 152. 
fekete 51, f. áfonya 51, 

dni 51, f. rigó 55. 
fék : ezni 179, —telén 

179, 189. 
feküdni 203. 
fél (oldal) 20, —re hajlani 

155. 
fél (— V«) 142, 42. —kezű 

184, féltökű 42. 
féle 84, 163. 

feledékeny 84. 
felejteni: el— 84. 
félemíteni: meg — 42. 
félénk 35, 42. 
feleség 6, f. húga v. öcs-

csii 107, f. nénje 49. 
felhő 96. 
félni 42, 152. 
felső 136. 
félsz<r 60, 83. 
felszín 136. 
féltékeny 67. 
feltűnően 2. 
felület 136. 
fenék 162, —járó küllő 

(gobio fluviatilís) 19, 65. 
fenkő 3, 40. 
fenődeszka 81. 
fenyegetni 30. 
fényjelenség (éjjel) 71. 
fényleni 21, 27. 
fenyő (Pinus sylv.) 20,46, 

90, (Abies exc.) 185, — 
erdő 46, —toboz 16. 

ferde 74, 178. 
ferdülni: el 10, 54, 178. 

féreg 52. 
férfi 5, — nép 22. 
férgesedni: meg— 52. 
férj 193, —em bátya 98. 
férni: bele— 150, el— 150. 
fertőztetni : meg — 17. 
fesleni: f e l - 129. 
fest: eni 98, 120, - ék 

120, —ő 120, - őbuzér 
37. 

fésű 109, 173, —lni 173. 
fészek 28. 
feszes 59. 
feszíteni: ki - 58. 
feszítővas 83. 
fészkelődni 45. 
fiadzani 142. 
Fiastyúk 3, 11. 
fiatal 66, 129, f. ember 9. 
ficzkándozni 157. 
figyelni: meg— 169. 
fing 101, ani 101. 
fiók (állató) 142. 
fitymálni 169. 
fiú 5, 19. 
fizetés 33. 
fizetni 176, meg 176. 
fog 148, 62, as 149,—as 

süllő 149, fájás 149. 
fogadni 52, el— 34, szót 

f. 18. 
fogadott fiú, leány 195. 
fogantyú 40, 171. 
foghagyma 18, 191. 
fogház 163. 
fogni 170, be— 79, hozzá— 

23, ki— 168, meg—166, 
170. 

fogó 37, 77, —eszköz 117, 
—vas 58. 

fogoly 102. 
fogva 86. 
fogy: —ni: el 97, — asz-

tani 97, óban lenni 
159. 

fojtani: meg 106, (ma
gát) 106. 

fok 60, 113, (tű foka) 135. 
fokoz: n i : le - 66, —tat-

ni 66. 
folt 102, 114, os 185, 

—ózni 114. 
folyni 29, 119, 157, k i -

165. 
folyó: cska 139, part 

36. 
folytonosan 167. 
folyvást 20. 
fonál 137. 
fonni 9, 22, 52, be 138. 
font 65, V* f. 182. 
fontolni: meg— 188. 
fordítani 100, 130. fel— 

176, 196, meg 159. 
fordulni 100, 131, fel— 

29, 176, 196, meg— 159, 
vissza— 159. 

forgács 174. 
forgatni 100,130, fel— 175. 
forgolódni 89. 
forgószél 131. 
forogni 77, 100. 
forralni 199. 
forrás 134. 
forrni 199. 
forró 151, 199, —ság 151. 
fos 99. 
fosni 181. 
föld 45, 133, 166. 
föle vminek 136. 
föl: —felé 143, — ülről 

143. 
fölfordítva 37. 
főni 104, 199. 
főnök 109. 
fönt 143. 
förgeteg 165. 
fösvény 47, ség 47. 
föveg 171. 
főzni 104. 
francia 47. 
freccsen : —ni 122, —ten 

122. 
fricskázni 144. 
fújni 199, (orrát) 150. 
fukar 47. 
fulladni: meg— 50. 
fullánk 119. 
fullasztani 102, meg— 50. 
fúlni: meg — 102. 
furcsaság 88. 
furfang 203. 
fúrni 100, á t - 152. 
fúró 100, 101. 
futni 189, (versenyt) 14. 
fuvaros 13. 
fúvó 199. 
fű 77. . 
függeszteni 129, fel— 194. 
függ: —ni 129, —ő 40, 

—ő ágy 116. 
függöny 58, —özni: be— 

58. 
fül 40, (edényeken) 67, 

(gomb, kolomp f-e) 135, 
czimpa 40, -—es bagoly 
196. 

fülemile 151. 
fürdő: -söprű 87,—szo

ba 89. 
fürész 102. 
fürge 197, 203, —ség 203. 
fürj 110. 
fürt 165, (növény-, bogyó-) 

114, 141. 
füst 163, —bé menni 34, 

—nyílás 161, ölni 163. 
fűteni 53. 
fütyül: - ni 148, —ő 148 

176. 
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fűzfa 27, 44, 144. 
fűzni 202, be 169, 202, 

fel 169. 
fűzőzsinór 57. 

G 

gabona 97, 170, —asztag 
13, 57, mér ték 94, 

rakás 161, —szár 40, 
szem 97. 

gágogni 56, 81, 158 
galamb 71, (házi) 75, (ör

vös) 191. 
galandféreg 144. 
gálicz 114, 116. 
gallér 140. 
gally 130. 
ganaj túró 90. 
gáncsolni 51. 
garatfiók 97. 
g á t : at kötni 98, —ölni 

57. 
gavallér 20. 
gazda 52. 
gazdag 106, —ítani 106, 

—odni 106, - s á g 106, 
170. 

gázló 65. 
gázolni 8. 
geny i l l , —edni111 ,—es 

111. 
gereben 49, 65. 
gereblye 74. 
gerenda 96, - a lkotmány 

179, sor 26,—ázat 108. 
gerincz (hegy—, fedél—) 

176. 
giliszta (béig.) 144, (földi 

g.) 13, 84. 
golyó 88, 107. 
gomb 176. 
gomba 68. 
g o m b o l n i : be— 176, fel— 

12. 
gomboly : —ag 70, 135, 

- o d n i 70. 
gömbölyí t : —ani 135, fel — 

129, —ó 32. 
gond 48, 153, 185, —ólat 

153, — lni 153, —os 162, 
-osság 170, —talán 57, 

185, ózni 99. 
gonosz 33, 73, 163, 194. 
gödör 21, 152, (folyó fe

nekén) 9, 166. 
gödröcske (az úton) 80. 
gömböly : ded 79, — íte-

ni 184, -ödni 184, —ű 
184. 

Gönczöl szekere 3, 137. 
göndör 71. 
göngyölni 130, be 183. 
göngyölödni 131, be — 183. 

görbe 54, 74, 75, 95, dni 
95. — há tú 95. 

görbíteni 75, ki — 76, 
meg 54. 

görbület 74. 
görbülni 75, meg— 10, 

45, 54, 95. 
görcs 4, 150, 164, 172. 
görény 101. 
görgetni 78. 
göröngy 76. 
görvély 91, 196. 
gőz 101, —fürdő 89, —hajó 

72. 
gőzölögni : el — 48. 
gubanczos 134, —sá válni 

165. 
guggon ü lő 75. 
guggoln i : le— 75, 83. 
gumó 87. 
gúny 87, ölni 87. 
gutaütés 103. 
guzsaly 124. 

Gy 
gyaláz : —ni 51, —at 50. 
gyalog 142, —fényű 194, 

—híd 61, —os 142. 
gyalom 90, 136. 
gyalu 90, 116, 117. 
gyapjú 134, gomoly 63, 

—keztyű 97, - verő 156, 
191. 

gyapot 84. 
gyarap : —odni 176, —íta

ni 35. 
gyáva 35. 
gyenge 35, 90, 110, 200. 
gyengíteni 90. 
gyengülni 90, el— 44, (szel

lemileg) 32, meg— 35. 
gyep 131, —föld 13, 195. 
gyeplő 168. 
gyér 112. 
gyermek 9, 102, —nadrág 

139, —sapka 56, —ta
karó 136. 

gyertya 143, —bél 198, 
—tartó 143, 145, —vég 
162. 

gyík 56. 
gyógyítani 16, 177, ki— 

182. 
gyógyulás 122. 
gyógyulni : fel— 124. 
gyom 141, —lálni 141. 
gyomor 46, (százrétű) 132, 

—égés 67, 153. 
gyors 197, —an 197, 201, 

elméjű 203, —ítani 
197. 

gyökér 170, — ezni 170. 
gyöngy 1, 12. 
gyötörni 158. 

gyötrelem 7. 
gyötrődni 101, 158, 201. 
győzn i : le— 132. 
gyufa 151. 
gyúj t : a n i : meg— 170„ 

—ószer 71. 
gyúrni 135, 192. 
gyűjteni 106, 109, össze— 

106. 
gyümölcs 136. 
gyűr : n i : össze - 83, 84,. 

—ődni 60, össze — 84. 
gyűrű 133. 
gyűszű 108. 

H 

hab 68. 
hábor : — gatni 57, ú 

201. 
hadaró 166. 
hadsereg 130. 
h á g n i : föl 13. 
hagyni 44, 100, (nyomot) 

47, el 100, há t ra 44. 
hagymáz 199. 
haj 144, —fonadék 138, 

fürt 71, —szál 144, 
választék 144. 

háj 182. 
hajdan 9, 11, - i 9, 11. 
hajlani 9, 97, (félre - ) 155v 

meg — 45. 
hajlat 74. 
hajlékony 9. 
hajl í tani 9, 75. 
hajnal 154, —i csillag 154. 
hajó 72. 
hajtani 44, ki 44, 152. 

le 75, meg 9. 
haj ta tn i 44. 
haj tás 49. 
hal 107, csont 151, 

hólyag 41 , —ivás 200, 
- pikkely 50, szálka 
151, tej 118. 

halá l 202, (személyesítve) 
11. 

ha lán ték 165. 
halász 107, —ló 154. 
halaványbarna 120. 
ha lkan beszélni 151. 
hal lgatni 18, 151, meg -

165, rá 165. 
ha lmaz 193. 
ha lmozn i 76. 
ha ln i 202, meg— 202. 
h á l n i : el— 54. 
háló 160, (vonó h.) 117. 

121, kötőtű 25. 
ha lom 76, 161, 171. 
halot t 57. 
ha lványodn i : el— 154. 
h á m : —iga 96, 128, —iga 

alá való 98, —párna 25 . 
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hamar 179, kodni 198, 
— osan 201. 

hambár 111. 
hámozni 154, le - 42. 
hamu 63. 
hamvas áfonya 153. 
háncs 110, (megáztatott) 

89, —csomó 163, sző
nyeg 185. 

hang 115, 183. 
hangolni: föl— 12. 
hangzani 21, vissza— 81. 
hangya 70, —boly 70. 
hány? 88. 
hanyatt-homlok 37. 
hányni ( = okádni) 43. 
hányni (össze-vissza) 175. 
harag 136, — udni 136, 

196. 
harang 150, 178. 
harántgerenda 61. 
harapni 139, 172, el— 158. 
harcsa 140. 
haris 59. 
harisnya 184. - kötő 170, 

szár 76. 
hárítani: el— 122. 
harkály (fekete) 45, (tarka) 

55, 62, 191. 
harmadik 202. 
harmat 124. 
harmincz 202. 
harmonika 59. 
három 202. 
hárs 134, —fakéreg-bocs-

kor!35, fakéreg külső 
rétege 49. 

hártya 142. 
has 46, 198, —menés 198, 

menésben szenvedni 
181, on 196, ra 196. 

hasáb (fá-h.) 123. 
hasadék 83,142, (földben) 

198. 
hasadni 142. 
hasítani 142, 181, ketté— 

82. 
hasítható 76. 
hasonlítani 24, össze— 

156. 
hasonló 24, 188. 
hasznos 92, 194. 
haszon 92, 194, talán 94. 
hat 192. 
hát ( = tehát) 10. 
hát 61, 142,177, — gerincz 

142, —lapjavminek 176, 
—on 85, ra 85, 78, 

-ra felé 78, —szíj 194, 
—tal 177. 

hatalom 44. 
határ: —barázda 28, — 

szél 186. 
határozni: meg— 111. 
hatni : át— 202. 

hatolni 37. 
hátrál: —ni 177, — tatni 

177. 
hattyú 2. 
hátulsó rósz 46. 
hatvan 195. 
havas 31, h. eső 81. 
havasi sármány 165. 
havazni 31. 
ház 25, 72, 112,143, nép 

29, 72, —sor 60, tető 
143, 202. 

házaló 194. 
házas : — ítani 10, odni 

10. 
házi: —gazda 72, —- ma

nók 37. 
hazudni 124. 
hazug 124, -ság 125. 
hebeg: ni 170, —ő 171. 
hegedés 127. 
hegedű 77, s 77, - vonó 

117. 
hegy 121, 171, —csúcs 171, 

es148, 154,166, —esí-
teni 148, —gerincz 176, 
—oldal 171. 

héj 50. 
hely 161, 203, énként 

81, —esbíteni 163, —ett 
203, telenül 85. 

helyezni 51, át — 78. 
hemzsegni 28. 
henger: - fa (a szövőszé

ken) 45, íteni 29. 
henteregni 29, 203. 
here 134. 
herélt ló 52, 82. 
hereméh 114. 
hervadni : el— 11, 145. 
hessegetni 74. 
hét ( = 7 ) 137. 
hét (= woche) 11, —fő 173, 

—köznap 2. 
hetven 138. 
heveder 115. 
hevülni : föl— 35. 
hiába 1, 31. 
hiány 160, —t szenvedni 

160. 
hiba 1, 27, (a szövetben) 

149, - á s 1. 
híd 64. 
hidas 108. 
hideg 123, —lelés 123, 149. 
híg 148, 181, —ítani 148, 

—ülni 148. 
hím 7, —kender 109, — 

méh 120. 
himbál: —ni 126, — ódzni 

22, 155. 
hímezni 162. 
himlő 147,180, —oltó 180. 
himzés 146, 162. 
hinni 12, 145. 

hinta 22,189, (állványnyal) 
156, —ázni 22, 126. 

hinteni 114. 
hintó 81. 
hír 46, 119, 178, —es i :8 , 

—esség 88, lik 16, — 
név 178. 

hirtelen 115. 
hiszen 12. 
hit 161. 
hitvány 90. 
hívni 27, 181. meg 27, 

181. 
hivatni: meg— 181. 
hízelegni 27. 
hízelgő 28. 
híz: —ni 87, 114, - lalni 

114. 
hó 31, —fehér 146, - f u -

vatag 65, 114, -kása 
117, —pehely 123, —talp 
24, —talp lábszíjja 112, 
—zivatar 30, 165. 

hód: —ítani 99, —ölni 99. 
hogyan ? 23. 
hókás 53. 
hólyag 41, —zani: fel— 

42. 
hol? 15. 
hold 190, új h. 190, —fo

gyatkozás 164, 200, h. 
udvara 190. 

holmi 21. 
holnap 18, — i 18. 
holttest 202. 
homályos 161. 
homlok 129. 
homok 39. 
hónalj 48. 
hónap 190, első 69, máso

dik 69, 91, harmadik 
110, negyedik 2, ötödik 
139, hatodik 133, hete
dik 195, nyolczadik 143, 
kilenczedik 26, tizedik 
31, tizenegyedik 190, ti
zenkettedik 112. 

hoporcs 161. 
hordágy 90. 
hordani 28, 132. 
hordó 80, 105. 
horgadni 54. 
horog 93, 200, h. visszája, 

v. visszhorga 62. 
horony 18, 175, —gyalu 

175. 
hortyogni 34. 
horzsolni 118. 
hosszában 167. 
hosszadalmasan 201. 
hossz : —Ú201, — abbítani 

201, —abbodni201,—ú-
kás 167. 

—hoz, —hez 94, 141. 
hozni 24, 80. 

14* 
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hozomány 94. 
hölgymenyét 32. 
hőpörsenés 164. 
hörpenteni 123. 
húg 27, húgom férje 65. 
húgy 148, —hólyag 41. 
hugyozni 151, össze— (ma

gát) 148. 
hulladék 167. 
hullám 48, —zani 49. 
hul l : ani : ki— 165, —ó 

csillag 134. 
hunyor 71. 
hunyorítani 37, 83, 87. 
húr 35, 45. 
hurczol: ni 118, 153, 

—kodni 78. 
hurok 27, 86, (ostornyél 

végén)99. 
hús 8, 56, —ételek 101, 

—os 114, —pástétom 50, 
—vét 89. 

húsz 137. 
huzat 104. 
húzni 174, föl— (emelő

rúddal) 45, ki— 67, le— 
(csizmát) 47, (bőrt) 128, 
vissza— 177. 

húzódni: vissza— 177. 
húzó : —háló 90, — szíj (a 

szekéren) 160. 
hűlni: le— 123, meg— 

123. 
hűteni: le— 123. 
hüvely 25. 
hüvelyk (ujj) 109. 
hűvös 126, —ödni 126. 

I 
ide-oda 55, 194. 
idegen 32. 
idei 70. 
idestova 100. 
idő 114, 129, 188, 200, — 

járás 129. 
ifjú 9. 
—ig 86, 157, 160. 
iga 22. 
igaz 163, 177, 184, —i 184, 

—itani 177, — ság 163, 
177, 184, -ságos 163, 
177. 

igen 104, 198, i. bizony 
198, is 10, 198. 

Ígérni: meg— 93, 119. 
igézni: meg— 78. 
így 58. 
igyekezni 167. 
ijedni: meg— 12, 116, 
ijeszteni 12, 42, 116. 
iker 24. 
ikra (hal i.) 200. 
illatos 151. 
illedelmes 187. 

illeszteni: hozzá -» 123. 
illetlenül 85. 
illő 14. 
ima 63, —adni 63. 
ime 2, 9, i. ott 9. 
imént 92, az i. 169. 
ín 150. 
indulni: fel— 99. 
ing 64, (felső) 72, —bél

lés 8. 
ingadozni 200. 
inga: —ni 126, 182, —tni 

122. 
ingovány 82. 
ingerelni 24, 168. 
ingyen 1. 
innen 74. 
inni 12. 
inogni 49. 
inteni 196. 
íny 149, 173. 
ipa 8. 
iparkod: —ni 103, 167, 

—ó 12, 35. 
irány 23, 84. 
irgalmazni 139. 
irigy : —élni 14, —ség 67. 
írni 138. 
író 190. 
is 155. 
ismerni 93, meg— 93. 
istálló 203. 
isten 173, i. bizony! 2, 

—emre ! 173, —tisztelet 
63, i. veled ! 123. 

iszap 28. 
iszonyú 42, — an 2. 
itatni 153. 
itt(en) 74. 
ív 191. 
ivás 200. 
ivóedónv (nyeles) 77. 
íz (= gelenk) 123. 
íz ( = geschmack) 175, — 

lelni 175, —letes 175. 
izgatni: föl— 168. 
izz : —adni 157, asztó 

pad 81. 
izz : —itani 36, —ó 36. 

.1 
jajgatni 27. 
járni 144. 
jármű 95. 
járom 22. 
jászol 124. 
játék 200, —szer 160, 203. 
játszani 203, (hangsz.) 56. 
javítani: ki - 122, 177. 
javulás 122. 
jég 100. —csap 172, —eső 

100, —szem 100, - t ö rő 
eszköz 95. 

jegy 93, —es 93. 

jegyezni : el— 142. 
jel 93. 
jelen 71. 
jerünk! 8. 
jó 9, 19, 62, 73, 94, 187, 

jó! 31, —ízű 175, —ra-
való 31, 73, ság 19, 
—ságos 19, - szag 88, 
—szagú 151, —szivű 68. 

jobb (= dexter) 123. 
jól 9, 187, -lakni 166, 

—lakott 175, lakott
ság 175. 

józan 193, —odni: ki— 
193. 

jönni 72,105, be— 64, ki— 
171, vissza 159. 

jövő : a j . 84, —ben 196. 
juh 127. 
juharfa 199. 
jutni: el— 137, ki— 137. 

K 
kabát 119, 179, (vászon-k.) 

153. 
kaczérkodni 77. 
kacsa 71. 
kád 61, 62, 144, 147. 
kaka 56. 
kakas 10, —taraj 72. 
kakuk75, fii 178,—kölni 

10, 75. 
kaláka 88. 
kalap 60, 147. 
kalapács 75, 88. 
kalapálni 173. 
kalarábé 106. 
kalász 110, —szálka 40. 
kalimpálni 145. 
kalmük 56. 
kályha 68, —ajtó 105, — 

söprű 87, — tolóka 105. 
Kama 8. 
kamat 194. 
kampó 58, 131. 
kanál 61, — lal enni 123. 
kancza 66, —tej 68. 
kancsal 178. 
kantár 181, —fa 25. 
kánya 40. 
kanyar: — gós 74, —ó 37, 

—ogni 22, 75, -u la t 74. 
kapa 85. 
kaparni 46, 47, 191. 
kapaszkodni: bele— 140, 

hozzá 23, 138. 
kapcza 164, —ruha 108. 
kapcsolni 129. 
kapni 16, (vmi után) 46, 

(szájába) 57. 
kapocs 129, —vas 124. 
kápolna 179. 
káposzta 77, —torzsa 79, 

—vas 157. 
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kapta(fa) 56. 
kapu 34, — teteje 153. 
kar 48, fa 59, — perecz 

125. 
ká r 112, 1 2 2 , 1 2 3 , - o s 115, 

123. 
karász 59. 
kard 38. 
karika 192. 
kar ima 43. 
ka rmoln i 182, 185. 
karó 101, 121. 
károgni 69, 178. 
ka r ton 109. 
kártya 59. 
kása 88, 101. 
kasza 130, —álni 140, —á-

láskor 136. 
kaszás-csillag 67. 
ka tona 114. 
kátrány 124. 
kátyú 83. 
kava rn i : fel— 102. 
kazal 57, 193. 
kazán 51. 
Kazán 52. 
kebel 54. 
kecske 62, —bak 62. 
kedd 19. 
k e l v 35, —élni 9, 18, 31, 

encz 9, — es 9, 68, 88. 
kefélni (lent v. kendert) 

151. 
kék 71, —es 71. 
k é k ü l n i : meg— 71. 
kelepelni 83. 
kelés 29, 152. 
kelevény 135, 152. 
kelet 171. 
kell 73. 
kelletlen 44. 
kelni (a nap) 171, át 61 . 
kemencze : - oszlop 195, 

— seprű 85. 
kemény 47. 
keményedn i : meg— 47. 
kémény 87,176, —záró 32. 
kén 79. 
kender (him k.) 109, (mag

vas k.) 57, —kefe 151, 
— kéve 125, —köteg 142, 
—olaj 139, —seprű 184, 
—vászon 103. 

kendő 35, 127, 175. 
kéneső 63. 
kengyel 28, 108, 193. 
kenni 117, 139. 

ként 95, 117. 
kény 17, —elmetlen 57, 

—telén 17. 
kenyér 134, —héj 47, — 

szelet 181. 
kényeztetni 9, 17. 
képes 14, k. l enn i 107, 

—ség 35. 

képest (-hoz k.) 77, 116. 
képtelen 35, 161. 
k é r d e z : - n i 18, —getni 

162. 
kéreg 47,50, (hársfa-k.) 77. 
kerek 131. 
k e r é k : —ágy 64, fal 171. 
ké rek ! 158. 
kereplő 146. 
kereskedő 77, 194. 
keresni 152. 
kereszt 36, - et vetni 118, 

—anya 47, —apa 47, 
—ben 194, —fa 125, 51, 
—gerenda 61, - ú t 31 , 

utcza 54, —ül 194, 
202, ül-kastil 100. 

keresztelni 80. 
kergetni 44. 
ker ingeni 131. 
ke r í t : — e n i : el— 111, 

- é s 130, ( szá l fa- ) 54, 
— ő háló 117. 

k é r k e d : - n i 58, 200, —ő 
58, 2C0. 

kérni 18, 63, 203, kérve k. 
158. . 

kérő (leány-k.) 24. 
kérődzni 62. 
kert 92, 115, 116. 
kerülni 170, bele— 54. 
kerülőt csinálni 131. 
kés 133, (melylyel szilán

kokat hasítanak) 78, — 
fok 167. 

keselyű 36. 
keser : —íteni 80, —ű 146. 
keskeny 5, — edni 5. 
kész 21, 35, —íteni 21, 35, 

171, s éges73 . 
két (kettő) 16, —élű 138. 
ketyegni 186. 
kéve 63, (len- v. kender-k.) 

125, —rakás 127. 
keveredni 54, bele 54, 

össze— 54. 
keverni 102, (kását) 31 , (a 

fazékban) 82, (tésztát) 
51. 

kevert 54. 
kevés 112. 
k e v é s : - bedni 16, 177, 

—bíteni 16, 112, 177, 
—ke 70, 101. 

kéz 3 , —jel 172. 
k e z d e : - ni 109, —t 109. 
kezelni 171. 
keztyű 3, 97. 
Khina 73. 
k i 56, 172. 
k iabálni (a daru) 167. 
k iadás 97. 
kiál tani 70. 
kicsi 66, —ny 98. 
kicsapongó 22. 

kicsoda 1. k i . 
kidülledő 42. 
kígyó 132, —zni 22, 28. 
kilencz 164, —ven 164. 
k ín 7, 36. 
kincstár 46. 
k ín lódni 7. 
k ínozni 7. 
kinövés 87. 
kirgiz 69. 
kis 98, 197, —kereskedő 

164, k o r ú 66, —újj 62. 
kisérni 15, el— 15, 82. 
ki sér te t 86. 
kissebbíteni 98. 
kiszáradt 42. 
k i tar tó 186. 
ki tűnő 62. 
kiváncsi 96. 
k ívánni 126, meg— 173. 
kivéve 109. 
kívül 109, —ről 172. 
kóborló 189. 
kócz 128. 
kócsag 74, 179. 
kocsonya 128. 
kodácsolni 56, 70. 
kohó 77, 204. 
kolbász 152, 172. 
koldus 63. 
kolompos 78. 
koma 75, —asszony 76. 
komló 41 . 
komor 118. 
komp 108. 
konkoly 106. 
konok 79, 196. 
konyafülü 194. 
kopasz 75, 130, 144, —fejű 

75, —homlokú 143. 
kopaszodni : meg— 144. 
kopéka 108. 
kopja 119. 
kop : — n i : el— 133, - ot t 

133. 
kopogni 144. 
kopoltyú 125. 
koponya 109. 
koporsó 73, 173. 
koppanni 81 . 
koppasz t an i : le— 42. 
kor 114, (kaszálás-k.) 136, 

—án (reggel) 17, —társ 
156. 

korál 85. 
korbács 91 . 
korcsma 50, —ázó 50. 
korlát 59. 
kormánylapát 66. 
korogni 179. 
korom 43, —fekete 25, 27, 

49, 161. 
korpa 47, 121, (fejen) 82. 
korsó 184. 
kos 155. 
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kosár 19, 73, 76, 83, 108, 
- k a 97. 

kos la tn i 65. 
kóstolni 175. 
kotolni 108. 
kova 204. 
kovács 168, —műhely 82, 

—ölni 129, (élesre) 173. 
kovász 189. 
kozák 52. 
kő 188. 
köcsög 86. 
köd 163, (melytől gabona 

rozsdásodik) 14, —ös 
164. 

köhög : —ni 197, és 197. 
kölcsön 74. 
köldök 71. 
köles 202. 
költözni 78. 
költség 97. 
kölyök 142. 
kölykezni 142. 
könny 140. 
könnyelmű 22. 
könnyű 134. 
könyök 180. 
k ö n y ö r : ögni 158, 168, 

— ülni 139. 
könyv 63. 
köpni 127. 
k ö p ü l : - ni 190, 195, - ő 

144, ő f a ö l , — t t e j 190. 
kör : —ben 159, —ül 159. 
körmöln i 182, 185. 
köröm 183. 
körülbelül 20. 
köszön : —ni 158,171, —et 

158. 
köszörülni 40, 164, (tor

kát) 197. 
köszörűkő 40. 
köszvény 127. 
kötél 98, 199. 
kötény 182. 
kötn i 138, fel - (a lábra

valót) 124, hozzá 67, 123, 
meg— 67, össze 123. 

k ö t ő : fék 181, rúd 
108. 

kövér 87, 114, 197. 
kövi szeder 97. 
köz 53, mondás 119, 

ött 53. 
közép 198, 201, nagysá

gú 201, —újj 201. 
közel 139, —edni 139, —é-

ben 141, i 139. 
kréta 107. 
kukacz 52, —osodni : meg 

— 52. 
kukorékolni 10. 
kulcs 135, —csont 177. 
kullancs 121. 
kumisz 68. 

kunyhó 53. 
kuru t tyoln i 70, 83. 
kuszá ln i : össze— 138, 184. 
kuszá lódn i : össze 6, 184, 
kuszma 132, 171. 
k ú t 109, 134, —fő 134, 

—gém 157, oszlop 158, 
ostor 158, —vödör 

158. 
ku ta tn i 191. 
kutya 5, 28, 62, 71. 
küldeni 22. 
küllő 193. 
külön 190, —féle 163. 
k ü l : —ső 136, 172, (a kéz 

külseje) 177, - s z í n 136. 
k u n t 172. 
küszöb 3. 
küzdeni 185. 
kvártély 44. 

L 
láb 193, (első. az állatok

nál) 48, a lábfej fölső ré
sze 193, - ikra 46, —ra-
valót felkötni 124, 
sark 63, - - szá r 173, — 
talp 95, 173. 

labda 88, 112, 173, —játék 
173. 

laboda 86. 
láda 6, 126. 
lafatyolni 179. 
lágyék 103. 
lakat 135, —ölni : be— 

135 
lakni 166. 
l a k ó : ház ,—szoba 112. 
lakodalom 171. 
l akoma 12, 118, 187. 
l á m ! 35. 
l ámpás 49. 
láncz 102, 119, —öln i : 

meg— 119. 
láng 141, —vörös 37. 
langyos 82, —odni 82. 
lap : ja vminek 81, —í-

t a n i 81 , —os (fele) 81 , 
ülni 81. 

láp 82. 
lapály 83, os 176. 
lapát 65, 66. 
lapoczka csont 48. 
l á rmázn i 45, 65, 163. 
l á s s : —an 23, 48, 201, 

—anként 48, 98, —ú 86, 
188. 

lá tni 77, be— 32. 
látszani 93, 171, úgy lát

szik 16. 
láz 157, 199. 
laza 110. 
leány 36, (vén 1.) 140, 
kérő 24, 43. 

lebeg: —ni 199, —tetni 
122, 198. 

lécz 144. 
ledér 7, 22. 
lefelé 84, ( = vízmentében) 

4, fejjel 1. 37. 
l e g - 184, 186, —alább 17. 
legeltetni 66. 
legény 24, —ember 52. 
légy 149, (kis l . ) 196, 202. 
legyezni 198. 
lehellet 124. 
lehetőség 33. 
lejtő 178, (téli úton) 126, 

—s 198. 
lék 197. 
lélegzeni 124. 
lélegzetből kifogyni 168. 
lélek 25, 181, 188. 
lelkesülni 35. 
lelni 173. 
len 26, —kefe 151, —kéve 

125, köteg 142. 
lencse 22. 
lendíteni 122. 
lenge : —ni 126, —tni 126. 
lenni 107, 108. 
lent 4. 
lép 125, 156. 
lépcső 109, fok 113. 
lepénv 16, 32, 42, 94, 104, 

111. 
lépes : 1. méz 59. 
lépés 195. 
lepke 82. 
l é p : —ni 108, 195, rá— 

108, 156. 
lesni 4, 150. 
létezni 108. 
lé tra 109. 
levél 138, (fa-1.) 141. 
leves 22, 154. 
liba 50, topp 86. 
lidércz 191, —nyomás 200. 
liget 112. 
l ihegni 35, 168. 
likacsos 69. 
l im-lom 164. 
liszt 135, h a r m a t 14, 

mér ték 94. 
ló 82, 195, (tüzes) 191., 

(másodfű 1.) 31, ra 
ü ln i 195, —here 55, 82. 
105, 180, - iga 41 , 96, 
—szerszám 78, 159, — 
szőr 35, —takaró 8, — 
vakaró 43. 

l obog : —ni 199, —ó 20. 
Iócza79, 113. 
l ő c s : csanni122, - ogni 

145, ölni 122. 
lódítani 122. 
lógni 194, le 194. 
lógós 105. 
lopni 201, el 153. 
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lovagostor 91. 
lovasság 130. 
lőcslábú 54. 
lökni 187. 
lőni 95. 
lubiczkolni 81. 
lúd 50, —talp 81. 
lúg 117, —os 117, —ózni 

117. 
lus ta 30, 56, 90, 196, - á l -

kodni 196. 
lük te tn i 156. 

lyuk 152. 
L y 

M 

macska 78. 
m a d á r (vad m.) 55, —ber

kenye 103, — kalitka 55. 
mag 26, 163, 201, szem 

97, 201. 
maga 34, —ától 161. 
magányos 192. 
magas 143, — ság 143. 
magaszta ln i 88. 
magyarázni 14. 
máj 98. 
ma jd (csak akkor) 169. 
majom 193. 
m á k 87. 
makacs 79, 152, 196, — 

kodni 78. 
m a k k 16. 
makranczos 152. 
malacz 124. 
malá ta 113, - lé 15, le

ves 75. 
má lna 41, —bokor 41. 
malom 9, —csatorna 197. 

—csurgó 197, gát 98, 
rekesz 98, tó 98, 

—vályú 197. 
m á m o r 88. 
mángorló-fa 26. 
m a n ó (erdei) 5, (házi) 37. 
m á r 12. 
maradn i 30. 
maradéksör 55. 
marczangolni 172. 
m a r h a 203, —v ész 89. 
mar j 194. 
marok 19, ba fogni 20. 

nyi 19. 
m á r t a n i : be— 109. 
más 19, 8 i í , 160, 193, —fél 

142, —sik 160, külöm-
ben 19 , -v i lág 82. 

másod : —ik 16, —fű ló 3 1 . 
mászn i 153, 192. 
mazsola 26. 
meddig 160. 
meddő 38, 52. 

medve 192, —talp (bot.) 
107. 

még 158, m. csak 17. 
megállapodás 57. 
megállj ! 187. 
megbízható 145. 
megboldogult 57. 
megegyezés 57. 
meggörbült 54. 
meggy 186, —fa 186. 
megint 55. 
mégis 130. 
megközelítőleg 20. 
meglehet 159. 
m é h 52, 105, (hím-m.) 120, 

(vad m.) 72, —es kert 
102, —kas 199, —sör 
105. 

mekegni 84. 
meleg 15. 
mell 67, csat 147, — 

csont 26, —dísz 3, re 
való 67. 

m e l l : —é 141, - ett 141, 
(egymás m.) 30, —ől 141. 

melledző 190. 
me l l ék : - fonál 76, (mara

dék része) 72, —név 52, 
utcza 54, 165. 

mellet te e lmenn i 17. 
mély 158, edés 1, 83, 

—ség 158. 
melyik ? 43. 
mende-monda 119. 
mének : — edni : meg — 

14, —ülni 157. 
meneteles 118, 178, 198. 
ménló 1. 
menn i 55, 105, be— 64, 

el— 55, ki — 171, neki — 
167, s z é t - 113. 

menny : —dörgés 7, dö
rögni 7, 10, 63, -kő 7. 

menny i ? 86, 88, 188. 
men ta (bot.) 98. 
men tében 167. 
m e n t e n i : meg— 44, 134. 
meny 72, —asszony 142, 

- asszonyi díj 48, — ecs-
ke 72. 

menyét 32. 
meredek 185. 
merész 38, élni 38, - ség 

38. 
meret tyű 8. 
merev 47. 
me revedn i : meg — 47. 
merí teni 14, bele— 109. 
merí tő-edény 3. 
mér leg 104, 157, 202, 

élni 202. 
mern i 38. 
mérn i 202. 
m e r ő : —edény 77, 135, 

—kanál 15. 

mérsék : elt 179, —telén 
179. 

mérték 202. 
m e r ü l n i : alá— 184, el— 

110, ki 13. 
mese 33, —mondó J-4. 
mes te r 15, —gerenda 85. 
mész 18. 
messz : e 1, lő , —ire 16, 

iről 1, 16. 
meté l t 60, —leves 113, — 

tészta 113, 134. 
meteor 199. 
metszeni 60. 
méz 105, es kalács 96, 

146, - l é p 59, —sör 1051 
(felső része) 122, —ze, 
vegyített víz 147. 

mezí t láb 130. 
mező 13, 45, 109, 190,195, 

—ség 45. 
meztelen 130. 
m i ? 10, 86, csoda? 86, 

- é r t ? 14, 86, —féle? 
23, —képen ? 23, —kor ? 
43. 

miat t 77, 103, 107, 149, 
161. 

mihaszna 94. 
mi lyen ? 23, 86. 
minap 96. 
mind 98, ig 20, 43, 72, 

- ö s s z e 86, 107. * 
minden 34, 61, 86, 107, 

—ki 34, —estül 86, —ütt 
100. 

minő ? 86. 
min t 95. 
min ta 11. 
mirigy 176, 181. 
mocczanni 52, 157. 
mocsár 153, — os 153. 
mocskos 17. 
mogorva 113, 118. 
mogyoró 86, bokor 148. 
m o h 86, —osodni 87. 
mohó 11, 90,119, —n enni 

193. 
m ó k u s 93. 
mol lah 89. 
molnár 9. 
moly 67. 
mondan i 56, 159. 
mord 118 
mordvin 87, —nő 84. 
mormogni 87. 
mormota 121. 
morogni 2, 34, 4 3 , 83, 87 
m o r z s : —a 162,173, —alé-

k o s l l 4 , —ölni 173, szót-
—ölni 162, —olódni 162, 
szét olódni 114. 

m o s d ó : —kancsó 67, — 
kanna 68. 

moslék 87. 
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mos : - n i 140, 191, atni 
191, —ó-hordó 80. 

most 12, 33, —ani 33. 
mostoha : —anya 142, — 

apa 142, - fiú 142, —le
ány 142. 

motolla 22, 54, — álni 54. 
mozdítani: elő— 197, 

meg - 52. 
mozdulni: meg — 52. 
mozgatni 157. 
mozogni 52, 157. 
mozsár 72, —ban zúzni 

176, 190. 
mög 46, 55, é 46, ött 

47, ül 47. 
múlni: el 17, felül 14. 
munka 12, álkodni, —ás 

12. 
murokrépa 73. 
mustra 11. 
mutatni 70. 
muzsikus 200. 
műveletlen 132. 
művész 15. 

N 
—n 136. 
nád 41, síp 88. 
nadrág 145, (vászon-n.) 

25, n. szára 97. 
nagy "7, 105, 153, anya 

7, (anyai) 75, atya 7, 
(anyai) 75, —bátya 89, 
(anyai) 75, —bátyám 
neje 16, —evő 105, 193, 
—hét 7, —nehezen 6, 
—obbítani 7, obbodni 
7, 106, on 19, 104. 

—nál 141. 
nap 38, 76, egész n. 22, 

159, —fogyatkozás 164, 
—hosszat 53, - kelte 
171, —onként(i) 76, 
—palodni 172, —raforgó 
38, —sugár 143. 

napa 4. 
násznagy 24. 
nátha 126. 
ne 4. 
nedves 25, 92, —edni 25, 

92, - í ten i 25, 92. 
négy 168. 
negyed (falué) 60. 
negyven 37. 
négyzet 168, es 168. 
néha 43. 
nehéz 29. 
nem (tag.-szó) 84, 140, 

—rég 92. 
néma 181. 
némber 36. 
nemez 66, —csizma 66, 

—darab 78. 

némulni: el— 181. 
—nemű 84. 
nemzetség 14. 
néne 2, 5. 
néni 89. 
nép 33. 
nesze! 85. 
netalán 198. 
név 22, — rokon 8, —telén 

22. 
nevelni 194, 196, fel— 137. 
nevet: —ni 2, 75, - és 75, 

ség 87. 
néz: ni 99, át— 163, 

—ve 77. 
nincs 140. 
no (hát) 23. 
nos ! 10. 
nosza! 8. 
nő 6, —m bátya 49, —sze

mély 36, —tlen 52. 
nőni 196, fel— 137. 
nőstény 3. 
nőve: —kedni 196, —szte-

ni 196. 
növény: mag 201, —szár 

172. 

Ny 
nyáj 66, 195. 
nyak 86, as 73,152, ba 

vető (a disznónál) 75, 
—láncz 88, - szirt 12. 

nyák 82. 92. 
nyál 127. 
nyaláb 92. 
nyálka 82, 92, —ás(odni) 

82, 92. 
nyálka (=nyálos) 117. 
nyalni 140. 
nyár 139, on 139. 
nyárfa 15, 169. 
nyavalyatörés 4. 
nyávogni 85. 
nyél 9. 
nyelni 135. 
nyelv 181. 
nyércz 146. 
nyereg 25. 
nyeremény 194. 
nyergelni: meg— 25. 
nyeríteni 1, 66. 
nyest 121. 
—nyi 160, 188. 
nyikorogni 182. 
nyíl 132, 191. 
nyíl: —ni 195, meg 195, 

- t 195. 
nyír: —fa 51, faerdő 51, 

- fajd 15, - kátrány 168, 
- l é 51. 

nyirkos 92. 
nyitni 195, ki— 195. 
nyivákolni 85. 

nyolcz 113, - v a n 113. 
nyom 25, —ózni 25. 
nyomaszt: —ani 13, —ó 

102. 
nyom: —ni 38, 108, ösz-

sze— 83, — ogatni: ösz-
Bze— 184, ó-rúd 108, 
—ülni 37. 

nyomor: ogni 4, úság 
17. 

nyoszolyó-leány 36. 
nyögni 2, 27. 
nyöszörögni 27, 82. 
nyugal: om 57, mas 

57. 
nyugat 4. 
nyugodt 57, 176, an 176. 
nyugtalan 57, —ság57,185. 
nyugtatvány 22. 
nyújt: —ani: ki — 68, 185, 

—ózkodni 58. 
nyúl 74, 89, 112. 
nyúlánk 186. 
nyúlni 59. 
nyúzni 128. 
nyű 52. 
nyűg 165, —özni 165. 
nyűni: el— 133. 
nyüst 65. 
nyüszögni 28. 

O 
ócska 74. 
oda 192, —vissza 55. 194. 
odú 44. 
odvas 44, —ság 44. 
ok: o. nélkül 1, 31, os 

26. 
okád: — ni 43, ék 43. 
oktalan 1. 
oktatni 196. 
oktondi 165. 
olaj 139. 
olcsó 32. 
oldal 1, 20, 23, 53, (a szö

vet jobb oldala) 104, 
án 38, ára 38, — 

borda 1. 
oldani: el - 114, föl— 

114. 
oldódni: ki— 114. 
olló 33. 
ólom 164. 
oltalmazni 193. 
oltani 128, ki— 128. 
olva : —dni 17, 151, — sz-

tani 17, 151. 
olvasni 203. 
olyan 130, —féle 84, — 

mint 188. 
omlani: össze- 18. 
ón 164. 
onnan 82, 192. 
ontok 193. 
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óra 116, 180, —láncz 57. 
ordít: —ani 191, —ás 191. 
óriás 192. 
orosz 178, 203, —nő 84, 

—ul 203. 
oroszlán 6. 
orr 119, —át fújni 150, 

—csont 119, —lyuk 119. 
orsó 24. 
ország 133. 
orvosság 16, 129. 
ostoba 1, 191. 
ostor 110, (rövid) 91, —ózni 

36. 
oszlop 30. 
oszt: —ani: el— 190, ki— 

197, —ózni 197. 
ott 82, 192. 
óv : —ni 123, — atos 123, 

162, —atosan 123. 

Ö 
Ő200. 
öblögetni 189. 
öcscse 149, öcsém neje 72. 
ők 200. 
ököl 135, 184. 
ökör 200. 
öl 19, 40, 178, 182, élni 

19. 
ölni 202, le— 109, 129, 

meg— 202. 
öltözni 172, fel— 164, 172. 
öltözködni 164,172. 
ölyv 37, 52, 145. 
ömleni 54, 165. 
őn 38, 78. 
önfejű 79. 
önt: —eni 29, 47, el— 164, 

ki— 164, —özni 114, 
153. 

ő rö l , —t állani 51. 
ördög 153, ö. vigyen ! 24. 
öreg 199, —edni 199, — 

asszony 60,72, —ember 
59. 

ő r : —izni 123, —ködni 99. 
őrlőkő 9. 
őröl: —ni 9, - tetni 9. 
öröm 35, 36, 116, —hír 35. 
örülni 36, 44, meg~ 14, 

35, 116. 
őrülni : meg— 193. 
örvös galamb 191. 
ösvény 125. 
ősz 64, —i vetés 195. 
ősz (adj.) 71, —ülni 178. 
összemarok 24. 
öt 103, —ven 3. 
öv 104, ö. nélkül 32, —táj 

103. 
özgomba 69. 
özvegy 165, —asszony 17, 

—ember 165, 194. 

P 

pacsirta 167. 
pad 113, 159, 201. 
padlás 112. 
padló 1. palló. 
padmaly 113. 
padolat (felső) 85. 
páfrány 50, 153. 
pajkos 153, —kodni 3, 8. 
pajtatér 9. 
pajzán 153. 
palacsinta 39, 80. 
pálcza 94. 
pálha (az ingnél) 66. 
pálinka 11. 
palló 193, a padló alatti 

hely 162. 
pamut 84, —kelme 40. 
pap 107, (tatár p.) 89, 

- ság 107, 159. 
papir: os 53, sárkány 

53. 
pápista varjú 77. 
papucs 94, 110. 
pár 87. 
pára 101, 106. 
parancsolni 52. 
parányi 63. 
parázs 146, gödör 68. 
páratlan szám 19. 
paripa 30. 
párja 188. 
parlag 131. 
párna 88, 135. 
párologni: el 48. 
páros 24, p. szám 160. 
párosodni 46. 
part 138, 139, i fecske 

154. 
párzani 189. 
pástétom 51, 74, 96. 
pászma 54, 196; Via p. 

121 (v. ö. 204). 
paszomány 191. 
pásztor 66. 
pata 183. 
patak 139. 
patkány 24. 
patkó 155. 
patkolni: meg— 155. 
pattogni 130, 146, 151. 
pecsét 105. 
pehely 84. 
pele 170. 
pely 174. 
pelyhes toll 160. 
penészedni 99. 
pengeni 21, 145, 178, 185. 
péntek 11. 
pénz 191, —zacskó 33, 54. 
perelni 159. 
pereszlen 26. 
permeteg 25, 28. 

perzsel: —ni 11, - ődni 
11. 

petrencze 76. 
petty 102, —es 185. 
pezsdülni: fel— 99. 
pézsmás patkány 15. 
piacz 94. 
pihe 84. 
pihenni 56. 
pillangó 82. 
pincze-ászka 71. 
piócza 117. 
pipa 181, szár 185, —áz

ni 174. 
piperköcz 20. 
pirítani: meg — 37. 
pirók 190. 
piros 37, —ító 104. sár

ga 115. 
pirulni 36, 37. 
piszok 81, 105, 167. 
piszk: — ítani: be 17, 

105, —ölni: b e - 198, 
—os 105, —olódni: be— 
17, 81, 105. 

pitymallik 143. 
pitypalattyolni 102, 
pléh 152.' 
pletyka 10. 
plüs 106. 
pocséta 79. 
pocsékol: —ni 81, ódni 

81. 
pocsolya 79, 83. 
pofacsont 104. 
pofonütni 141. 
pohánka 51. 
pohár 63, 180. 
pók 11, —háló 11. 
pokol 156. 
polcz 40. 
poloska 41. 
pólva 72, - szalag 102, 

- ázni 183, 185. 
polyva 6, 47, 72, —tartó 6. 
pont 99. 
ponty 115. 
por 166, 167, 175. 
porczellánkagyló (dísz) 52. 
porczogó 72. 
porhany: ó 40, 69, 89, 

94, —ítani 40, —ülni 40. 
porolni : le— 175. 
poroszkálni 135. 
poroszkáló 135. 
posta: —kocsis 21, —út 

21. 
posvány 82. 
poszméh 115, 160. 
posztó 109, 164, -kabát 

119. 
pozdorja 48. 
pózna 150, —állvány (a 

kévék szárítására) 154. 
pödörni 98. 
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pörk 65. 
pör oly 75. 
próbálni: meg - 119. 
prüsszögni 171, 172. 
púd 101. 
puh: -—a 40, 131, ítani: 

meg 131, ülni: meg 
- 131. 

pukkadni 152. 
pulyka 69. 
púpos 7, 77. 
puska 191, —golyó 107, 

—por 157, —portartó 
148. 

puszta: -i fű 68, ság 
45. 

R 
ra, re 136. 

rabló 51. 
rabolni 121. 
rácsalakú 181. 
ragadni (magához) 58, (be

tegség) 201, hozzá 23, 
138, 140, rá - 121. 

ragadós 158. 
ragadozó 170, r. állat 52, 

170, r. madár 170. 
rágalmaz : ni 10, —6 10. 
rágalom 10. 
ragasztani: hozzá 23, 

138. 
rág: ni 70, 184, csalni 

62, 70, ódni 70. 
ragyás 147. 
rajta! 8. 
rajzani 190. 
rajzolni 13S. 
rák 112. 
rakás 76, 193. 
rakni 47, 51, be 168, 

föl 168, meg 168, 
össze 76. 

rakódni 58. 
rakomány 204. 
ráncz 54, 59, ölni 96, 

olódni 60, os 54, 
osodni 60, 96. 

rángatódz : ni 87, 157, 
—va felszökni 60. 

ráspolyozni (fogakat) 148. 
ravasz 180. ság 180. 
ráz : —ni 82, 122, —kódni 

122, ódni 122. 
recseg : -n i 70, 130, 146, 

- te tni 147. 
redő 54. 
rég(en) 9, 155. 
reggel 17, i 17. 
rejt: —eni: el 106, 

—őzni: el 106, vénv 
30. 

rekesz 184, izom 182, 
—teni: el 111. 

rekkenő 102. 
remélni 11. 
remény 11, 145. 
rend 26, 170, (kaszálásnál) 

93, es 44,170, -ét len 
44, 170, 113, —eznil70. 

rengeni 157, Í83. 
renyhéskedni196. 
répa 130. 
reped : - ni 142, 182, és 

142. 
repülni 200. 
rés 142. 
rest 30. 56, 86, 90,188. 
rész 197, —ére 198. 
részeg 197, edni: meg— 

197. 
reszelő 24. 
reszketni 83, 183. 
rét 130, 192. 
réteg 53. 
retek 70. 
réz 99, gálicz 147. 
rezegni 83. 
rézsútos 178. 
riadni: föl— 12. 
ribiszke 51, —bokor 51. 
rigó (fekete r.) 55. 
ritka 112, án 112. 
rizike 69. 
rogyni: le 69. 
rohamos (folyam) 29. 
rohanni: neki 157,167. 
rojt 22, 144, 147. 
róka 168, —vas 58. 
rokka 124. 
rokon 51, 164,167, (távoli) 

175, -ság 14. 
—tói, ről 136. 
romlani: el— 101, 109, 

(tojás) 119, meg 6, 101, 
(tojás) 50. 

romlott 101. 
róna 81, 176. 
róni: be — 60. 
rontani 101, le 18, meg -

125, 200. 
rontás 101. 
rongy 133, 175, —os 83. 
ropogni 146, 178. 
roskadni: le — 69. 
rost 181, os 181. 
rossz 33, 73, 90, 163, 194, 

szagú 151. 
rothad: —ni 133, t 133. 
rothasztani 133. 
rovar 74. 
rovásos bot 60. 
rovátka 59. 
rovátkolni: be 60. 
rozs 18, -asztag 132, 

üszög 18. 
rozsdásodni (gabona) 71, 

meg 175. 
rőf 186, kétr. 50. !,i6r. 199. 

rögtön 66. 
rövid 66, - íteni, - ülni 

66. 
rőzse 130, 145. 
rubel 126, 160. 
rúd 145, 150, (kampóval 

ellátott) 59. 
rugdalni 157. 
rúg-kapálni 156. 
rúgni 156. 
ruha 172, —béllés 15, 

kebel 54. 
rút 119. 
rügy (a fűneműeknél) 93, 

(fa-r.)71. 
rüh 66, 69. 
rühetni 189. 

S 
sajátítani: el— 29. 
sajnál: —ni 147, meg— 37, 

at 147. 
sajt 183. 
sánt: a 191, —ikálni 

191. 
sanyarúpág 50. 
sapka 84. 
sár 28, 56, 81, 105. 
sárga 115, (ló) 144, réz 

26, ság 115. 
sárgás : barna 177, 

—szürke 108. 
sárgulni: meg 115. 
sarj 49, adék 48, 49. 
sarjú 55. 
sark 63, (a lópatkón) 62. 
sarkantyú (kakasé) 62. 
sarló 142. 
sármány (havasi s.) 165. 
sarok (lábé) 193. 
sáros 105, osodni: be— 

81, 105. 
sározni: be— 81. 
sas 13, 59. 
sás 38. 
sáska 152. 
sátor 180. 
sáv 25. 
savanyít: ani 32. meg 

199, -ott tej 174. 
savanykás 37. 
savanyodni 32, meg 36, 

199. 
savanyú 32, (túlságosan) 

199. 
savó 190. 
seb 127, —hely 127. 
sebes (folyam) 29, en 

197. 
sebesíteni: meg— 127. 
segg 78. 
segít: eni!07, £ ég 107, 
sejt 25. 
sekély 15. 



selejtes széna 136. 
selyem 108. 
semmirekellő 73, 81. 
semmis í ten i : meg - 97. 
seprő 82, 132. 
seprű 87, 141, 150. 
serczegni 178. 
serdülni : föl 137. 
sereg 195. 
seregély 150. 
sérincz 69. 
serke 151. 
serpenyő 130. 
serte 151. 
sér teni 80. 
sérvés 112. 
s i e t : -ni 46, 198, tetni 

198 
sík 81, 176, ság 176. 
sikerülni 14. 
sikló 132. 
s im : —a 20, 156, 168, —í-

tani 2U, 168, —ogatni 
121, - ülni 20. 

s íp 54, 148, 176, —ölni 
148. 

s ipka 132. 
sír 85, —kerítés 179. 
sirály 179. 
s í rni 26, 84, ás 26. 
s i ra tn i (a halottat) 115. 
sivítani 1, 140. 
skatulya 126. 
skrofula 91. 
só 167, tar tó 125. 167, 

— s ! 6 8 , - z n i 168. 
sodorni 98, össze— 22. 
sodródni : össze 98. 
sógor 29, 49, 65, 110. 
sok 19, 91, —áig 92, 187, 

201. 
sor 26, 53, (forduló s.) 180, 

—ban 30. 
so rs ( = k o c z k a ) 150. 
sóska 70. 
sovány 19, 47, í tani 19, 

90, odni 19,90. 
sóvár 11, 90, 119, 203. 
sörény 136. 
sörét 24, 107, 166. 
sömör 65. 
söpörni 149. 
söpredék 167. 
söprű 1. seprő, 
sö r 120, (felső része) 122, 

must 15. 
sötét 117, 164, - b a r n a 64, 

— es 161, — ség 164, — 
vörös 161. 

sö té tü ln i : el 164. 
sövény 161, karó 187, 

—rész 167, rúd 199. 
sugár 186. 
sugár (nap-s.) 143. 
súgni 101. 
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suhogó 48. 
sulykolni (szennyes ruhá t ) 

74. 
sulyok 67, 171. 
surrogni 103, 118. 
susogni 70, 101, 180. 
sügér (Perca lucioperca) 

128, 149, 191. 
süket 40. 
sülni 104. 
sül lő (fogas s.) 149. 
süllye : - d n i : el - - 110, 

sztőkő 160. 
sündisznó 182. 
s ü p p e d : — n i : be— 110, 

— ékes hely 110. 
sürgölődni 26, 89. 
sű r í t en i . meg — 135. 
sűrű 29, 48, 83, 104, 135, 

s ö d n i : meg— 135, 
sü temény 28, 74. 
sü tn i 104, 146. 
süvöltetni 140. 

Sz 
szabad 110, szabad! 17, 

—ság 17, —í tan i : meg— 
12,—kőzni 156, ü l n i : 
meg 12. 

szabó 133. 
szag 151. 
szaggat : ás 42, —ni 127. 
szaggatott tészta 113, 134. 
szag : —lani 151, - lálni 

151, -ö ln i 151. 
száj 136, — padlás 136. 
szs ka 62. 
szakadni 182, el 52, 158. 
szakadt 113. 
szakái 125. 
szakítani 182, el— 42, 52, 

félbe 111, le 42. 
szál 125, (szalma-sz.) 97. 
szalad : — ni 189, —gálni : 

körül - 65, 189. 
szalag 82, 181. 
szálas 22, 186. 
szálfa 96. 
szálka 151, —ás 151. 
szállás 44. 
szá l ln i : át - 61, föl 42, 

l e - 4, 177, 195. 
szállí tani 174, át— 61, le— 

177, (ártl 195, 196. 
szalma 192, —kazal 193, 

—szál 97. 
szalonka 95. 
szamár 8. 
szám : —ítani 124, 126, 

la 154, —lálni 124, 
126, 154, - o l á s 38, 154, 
—ölni 38, os 29, —tan 
38. 

szán 141, —kó 100, 141, 
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—kosártartó 147, rúd 
174. 

szándékosan 31 . 
s z á n t : —ani 3, 125, — ó-

föld (darab) 4, —óvás 
162. 

szapor : —odni 12, 29, 54, 
—ítani 12. 

szappan 127. 
szar 99, (híg) 181. 
szár 76. (nadrágé) 97, (ehe

tő) 64. 
száradni 42, 78, 169, be — 

(állott tojás) 124, ki -
169, össze— 153. 

száraz 42, 169. 
szárí tani 42, 78, 169. 
szarka 177. 
szarni 124. 
szárny 141, as 141. 
szarufa 25, 124. 
szarv 86, —as 99, - as-

marha-csorda 77, —at-
lan 164. 

szatócs 164-. 
száz 132, — ré tű (gyomor) 

132. 
szeder 51, kövi sz. 97, 

bokor 51. 
szedni : ki— 158, szét -

113. 
szeg 101. 
szegély 111, (bundáé) 145, 

154, (ing és bunda al
ján) 41 . 

szegezni : fel—, r á — 101. 
szegény 5, 32, 188, (szána-

kozólag) 86, — e d n i : 
el 188, -ség 187, 188. 

szegn i : l e - - 111, fel---
159. 

szegődni : el— 65. 
szégyelni magát 73, 202. 
szégyen 50, 73, 90, - í teni 

51, m e g - 73, 90, 202, 
ü l n i : m e g - 90. 

széjjel 184. 
szék 64, 106. 
szekér 43, 193, —rúd 174. 
szekrény 6, 153. 
szél (margó) 36. 
szél 136, - csend 83, - -

ma lom 9, (gyerek-játék
szer) 21, —tői védett 
hely 55, vész 168. 

szplet 181. 
szélhűdés 103. 
szelid29, 83,176, — ség 29. 
széles 115, —íteni 115, 

—ség 115, 194. 
szellem 3, (gonosz, rossz) 

13, 26, 33, 43, 73, 111, 
116, 147, 153, 176, (vízi) 
152. 

szelni 60. 
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szem (== mag) 168. 
szem 78, —mel megverni 

78, bekötősdi 78, — 
fény 151, —fehére 78, 

-fog 7 ,— héj 50, —mér
ték szerint 188, — öldök 
35, szőr 43, —üveg 
78. 

szemérem 73, sz. feletti 
rész 46, t e s t (női) 58, 
90, 97. 

s z e m é r m : es 90, étlen 
90. 

szemét 143, 167. 
szemölcs 148. 
szén (elaludt) 68, (eleven) 

71, -gőz 118, —vonó 
175. 

széna 195, — asztag 195, 
—boglya 57, 76, 193, — 
pajta 7, —rakás 197. 

szende 29. 
szenny 73, —es 17, — e-

sedn i : be — 17, —esí-
t e n i : be • - 17. 

s z e n t : —kép 173, 174, — 
jánosbogár 143. 

szenvedni 7, el— 177. 
szép 16, 85, 187, í teni 

16, - ség 16. 
szeplő 175. 
szerda 30. 
seerencse 14, 159, és 14, 

44. 159, —étlenség 17, 
122. 

szere t ; ni 31 , 116, —ő 
23. 

szerint 8, 116. 
szerkamra 74. 
szer tar tás 26, 27. 
szérű 26. 
szerzetes 84. 
szeszélyeskedni 17. 
szét 184. 
Szibéria 132. 
szidni 22, 43, 44. 
sziget 53, 195. 
szigony 126, 180. 
szigor 89. 
szíj 181. 
szikár 47. 
szikra 35. 
szilánk 38, 151, tuskó 

39. 
szilárd 47, 95, 137, 162, 

a n 9 0 , ü ln i 137. 
szilfa 24, 51. 
Szimbirszk 181. 
szín 119. 
szín 163, —ét hagyni 163, 

—ű 163. 
színezni 98. 
sziszegni 43. 
szita 3, - k ö t ő 2 5 , - á ln i3 . 
szív 182. 

szíves : légy sz . ! 158. 
szivárogni : el 120. 
szivárvány 7, 115. 
sz ívódni : be - 119. 
szívós 104, 162. 
szó 119, szavát adni 119, 

fogadó 18. 
szokás 26, 27. 
szokatlanul 2. 
szokni : hozzá 16, 41, 

meg 41. 
szolga 158, személyzet 

158. 
szólítani 27. 
szombat 149. 
s zomor : — ú 48, kodni 

48, líság 48. 
szomszéd 6, 80. 
s z o p : n i 11, ta tni 11. 

-szór , szer 53, 157. 
szorgalmas 35. 
szorítani 38, 50, 108, 168. 
szórni 10,121, szét - 113, 

114. 
s z ó r ó d n i : s z é t - 114. 
szoronga : n i 64, tn i 

38, 50, 168. 
szoros 38, 168. 
szorulni j egymáshoz) 64. 
szorultság 50, 144. 
szöglet 67, 98, - e s 67, 

es borsó 149. 
s z ö k : evény 200, ni 

121. 
szőni 163. 
szőr 84, 134, 160, - csíp

tető 42, ös 129, 134, 
160. 

szörny (szélben járó) 204. 
szövetkezni 23. 
szövőszék 103. 
szií 147. 
szúnyog 173. 
szunyókálni 13. 
szúr : n i 118, 186, át -

152, le — 129, - á s 186. 
szurok 125. 
szuszlik 105. 
szügy 14, —elő 190. 
szűk 5, 38, 168, í teni 5, 
168, - ü l n i 5. 
szükség 134, 160, —ét 

szenvedni 160, — es 73. 
szülni 142. 
s z ű n n i : m e g - 164, 
szürke 71, —és 108. 
szfír: —ni 117, —6 117. 
szűzhár tya 187. 

T 
tág 145, — ra nyitni (a sze

mét) 169, — as 17, —íta-
n i : ki 145, n i n i : 
k i—, meg— 145. 

tagadni 182, meg - 172. 
tajték 117. 
takácsborda 38. 
takarékos 109. 
t aka imány 77, - hul ladék 

136. 
takar : n i : be — 96, ó 

202, ó d z n i : b e - 9 6 . 
takaros 180. 
takony 84, os 84. 
tál 158, 169. 179. 
találkozni 161. 
találni 82, 170, 173, e l - 7 , 

170, ki 7, r á - 96. 
találós mese 30. 
talán 159, 198. 
talp 95, (czipő-t.) 177. 
táltos 10. 
támasz 162, 179, —kodni 

155, tani 162, meg — 
160, 179, ték 160. 

tanács 14, ölni 14. 
tánczolni 15S. 
tan : ítani 196, 199, 

ü ln i 199. 
tántorogni 126. 
t anú 133. 
tapadós 158. 
t ap in tan i : meg 46. 
tapló 15. 
tapodni 108, 157. 
t apoga t : ni 46, ózni 

46. 
taposni 165, (agyagot) 195,. 

le 163. 
tapsolni 141. 
taraczkbúza 154. 
taraj 72. 
tárgy 21. 
tárház 74. 
tarisznya 156. 
t a r k : a 191, í tani 191. 
tarkó 12. 
tarló 40. 
t á r n i : ki 58. 
társ 30. 
t a r tan i 170, ki — 177, 186, 

meg— 169, vissza - 171, 
179. 

tar tó 116, 126. 
t a r tózkod : —ni 179, ó 

179. 
tartóztatni 171. 
tárva-nyitva 179. 
taszítani 163, 187. 
t a tá r 175, - n ő 84. 
ta tárka 51. 
t á t a n i : ki— 58. 
tavaly 96. 
tavasz 142, —szál 142. 
távcső 160. 
t ávo l : - i 1, 16, - ság 53 . 
t ávo l í t an i : el — 122. 
te 11. 
tea 180. 
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tégla 73. 
tegnap 12, - előtt 202, — i 

12. 
tehát 10. 
tehén 11, (kétéves) 170. 
teher 132, - b e esni 28, 

—kocsi 1, 79. 
tehetség 35, - es 35. 
tehetetlen 35. 
tej 118, (savanyított) 174, 

- f ö l 39, út 55. 
tekerő: dzni 22, —ke

rék 22, - zni 28. 
teketóriázni 156. 
teknő 76, 77, 156, 189, 

197. 
tél 35, en 35. 
tele 172, telisded t. 182. 
telni: meg— 172. 
telepedni: le 203. 
temetni 186, e l - 106. 
temető 85. 
templom 187. 
tengely 162, -szeg 193. 
tenger 169. 
tenni 171, (vhová) 47, 51, 

át— 78, hozzá- 52, 54, 
le— (kalapot) 47, túl 
(vkin) 14. 

ténta 180. 
tenyér 20, 173. 
tenyészni 196. 
tépdelni 180. 
tépni 158, 182, k i - 134. 

158, (gyökerestül) 67, 
szét - 158. 

térd 182, et hajtani 134, 
—kalács 87, 182. 

térdelni: le— 109, meg — 
182. 

teremteni 142. 
teremtette! 156. 
téres 17. 
terhelni 13, 57, meg -185. 
terhes 29, 97, 136, edni: 

meg— 98. 
teríteni; ki — 58, 115, szét 

- 5 8 
terjedni: ki — 115, szét — 

115. 
terjeszteni 58, el - 115. 
terméketlen 38. 
termet 111. 
térni : vissza—159. 
tertyedt 81. 
test 111,121.129,197, - es 

87, -őr 51, —vér 167. 
tészta 189, - á s 158. 
tetézett mértékkel 176. 
tétova 55. 
tető (ház-) 143, 202, 

deszka 189, —gerenda 
61. 

tetszeni 31, 171. 
tetű 106. 

teve 164. 
téved: —ni 27, el— 8, 

—és 27. 
ti 11. 
tikkasztó 102. 
t i l : ó 170, —ölni 170. 
timsó 9. 
tincs 92. 
tipegni 28, 200. 
tiporni 157. 
tiszt: a 44, 158, 166, 

—átlan 44, — ítani 158, 
—ülni 167. 

tisztel: et 38, -ni 38. 
tisztesség 170, es 44, 

45, 170. -
titkon 201. 
tíz 204. 
tó 79. 
toboz (fenyő -) 16. 
tojás 134, 85. 
tok 25, 53, 104. 
—tói, tői 141. 
toll 160, szár 149. 
tolakodni 37. 
toldani: meg 123. 
tol : —ni 153, —ózár 104. 
tomp : — a 87, 161, —a-

hegyü 106, '• ítani 87, 
nini 87, meg — (a he

gyén) 106. 
torkolat 139, 152. 
torma 36. 
torok 59, 105, —baj 105. 
tolvaj 201. 
tő 162. 
tőgy 136. 
tök 38, 62. 
tőke 60. 
tökfilkó 191. 
tölcsér 198. 
töltelékföld 166. 
tölteni 172, (italt a hordó

ból) 14, meg— (a pus
kát) 30. 

tölgyfa 30. 
tömörré lenni 151. 
tönköly 100. 
tönkre jutni v. menni 45, 

160, 162. 
tőr 58. 
töredezni 162,198. 
törékeny 89, 94. 
törköly 100. 
törni 52, át - 152, 202, 

el 4, 52, 113, 132,158, 
198, ketté - 61, 158, 
ki — 152, le 61, m e g 
utal) 118, szét 199. 

törő (a tilónál) 51. 
törött 113, 132. 
törül: ni 149, —kőző 8. 
törvényszék 128. 
tragacs 90. 
trágya 169, bogár 90. 

tréfa 88, 154, ából 1,31, 
- ázni 154. 

tudakolni 162. 
tudni 96, meg 96. 
tudósítás 46. 
tu l : ság 19. - ságosan 

19, világ 82. 
tunya 30. 
turbékolni 68, 75. 
turbokló 110. 
turkálni 191. 
tuskó 60, 106. 
tutaj 125. 
túzok 69. 
tű 25, fok 25, 135. 
tücsök 152. 
tüdő 196, -bajos 67. 
tükör 66, 78, 161. 
türelem 177. 
türelmes 177, 186. 
tűrni 186, el— 177. 
tűrni : fel— 159. 
tüskés növény 104, 149, 

156. 
tüsszögni 126. 
tűz 204, —es 189, —es 

üszök 204, —esedni: 
meg— 36, —i fa 204, 
— hely 204, (a kovács
nál) 77, —kő 204, - vö
rös 37. 

Ty 
tyúk 183, ól 203. 

U 
udvar 60. 
ugar 132, 133. 
ugatni 34, 199. 
ugorka 38. 
ugrálni (féllábon) 114. 
ugrándozni 20. 
ugra : ni 121, (fölfelé) 

20, -- sztani 122, —tni 
122. 

úgy 5, 130, 163, ú. van! 
198. 

új 132, —év 132, —hold 
190, - í t a n i 122, meg 
132, —ra 132, —ülni: 
meg— 132. 

ujj 108, kis u. 62, (öltöny—) 
129. 

unatni: meg— 27. 
undor: — ító 17, - odni 

26. 
unni : meg— 27. 
unoka 9. 
úr 192, -nő 103. 
uracs 20. 
Ural folyó 23. 
uralkodó 95. 
Uralyszk város 23. 



2:>2 PÁASONEN H. 

úsz : — iú 18, ó-zárny 
141. 

ót 140, mutató (fa) 84. 
utálni 26. 
u tán 198, egymás u. 192. 
u tazni 144. 
u t o l : - é r n i 137, só 30. 
utcza 14. 

Ü 
üdv (lelki ü.) 121, ü. ne

ked, nektek ! 159, 158. 
üdvözlet 113, 158. 
üdvözölni 113. 
ü g e t : ni 32, ve futni, 

hajtatni 32. 
ügy 134, - e s s é g 85, ét

len 84, etlenül 85. 
üledék 82, 100. 
ü l : —ni 81, tetni 81, 

le 81. 
ülő 126. 
ünnep 12, 92, 190, - élni 

190, i asz ta l 64, —nap 
190. 

üres 110. 
ürge 27, 170. 
ü r í t en i : ki - 110. 
ü röm 6. 
üst 51 . 
üstök 165. 
ütközni 129, bele - 167. 
ü tn i 129, (pofon) 141, át— 

202. 
ü t ő d n i : meg— 4. 
üveg 63, cserép 198, — 

gyöngy 21, 151, —pa-
laczk 63. 

üzekedni 189. 
űzni 44. 

V 

Vaccinium oxycoccus 153. 
vaczogni 83, 145. 
vad 55, állat 52, disz

nó 57, lúd 55, madá r 
55. 

vadász 126, 191, - at 191, 
háló 156. 

vádolni 1. 
v a d u l n i : meg— 12. 
vagdalni (csőrrel) 118, (ap

róra) 173. 
vágni 60, el— 158, ki— 

152, le - 109, szé t - -158 . 
vágtatni 20, 121, 122. 
vagy 10, 23, 155, v. ta lán 

10, v. úgy 198. 
vágyódni 173, rá— 34. 
vagyon 88, os 88. 
vaj 139, 195. 
vájjon 10, 23. 
váj : —ni 180, —óeszköz 59. 

vak 125, nap 30, 38, 
- tában keresni 46. 

vakar : ni 3, 46, 47, 
meg (lovat' 43, ódz-
ni 6. - óeszköz 116. 

vakondok 6. 
v a l a : ki 155, menny i 

107, - mi 155, - mikor 
155. 

választani 125, el 190, 
ki— 125. 

váll 4, 48, j á rom 67. 
vallás 161. 
válni 12, le 12, szét 12. 
valódi 181. 
valóságos 184. 
vá l tozn i : el— 192, meg 

192. 
vályú 76, 197. 
vánkos 135, 177, cziha 

88. 
ványoltatni 108. 
var 65. 
va r áz s : —ige 16, 30, ló 
7, 10, 30, 199, —ölni 16, 

30, 171, szer 10. 
váratlanul 14, 53. 
varjú 77. 
várni 66. 
város 48. 
varrni 132, hozzá 123. 
varrás , varrat 133. 
varsa 84, 117, 144. 
vásár 22,94, —fia 79, tér 

94. 
vasárnap 203. 
vas 168, bádog 38, 143, 

fazék 188, - sa l ak 168. 
v á s n i : el 145. 
vastag 48, 87, 94, 158, 197. 
vaszara 148. 
vászon 103, 149, (tarka

csíkos) 191, (vékony) 62, 
kabát 153. 

veder 82, 94, 203. 
védeni, védelmezni 123, 
193. 

védőszellem 103. 
vég 199, -bél 79. 
végezni: be — 97. 
végett 107, 198. 
végződni 97. 
végy: íteni 54, ülni 
54. 

véknya (a ló v.) 76. 
vékony 137, 143, —ítani 

137. 143, odni 143. 
velő 88. 
vemhezni 41. 
vendég 41 , 199, - é l n i : 

m e g - 118, 187, —él
te tni : meg— 118, —lá
tás 118, - ta r tás 187. 

venni 16, e l - 122, ki — 67, 
le— 122, meg— 128. 

vér 30, — e s 3 0 . 
veréb 113, 131. 
vereked : ni 130, 176, 

185, 201, - és 201. 
verem 92. 
veríték 157. 
vern i 95, 156, f ö l - (port) 

175, m e g — 3 6 , 176. 
versszak 121. 
verszt 140. 
vese 2, 111, 197. 
véső 10, 13. 59. 
veszedelmes 42. 
veszekedni 201. 
veszendőbe menni 34. 
veszett 193. 
veszn i : e l - 97, 112, 140. 
vesz:í)teni 112, (játékban} 

203, (friss izét) 118, el 
140. 

vesződni 44. 
vessző 48. 
veszteség 123. 
vétek 1. 
ve té ln i : el - 100. 
vetélő 15. 
vetés (őszi) 195. 
vétkes 1. 
ve tkőzni : le 47, 114. 
vetni 2, 20, alá (magát) 

93, el 169, le (ruhát) 
47, meg 169. 

vetődni 8. 
vetőmag 201. 
vezér 195. 
vezetéknév 52. 
vezetni 24, 131, be— 80. 
viasz 15, 204. 
Viburnum opulus 93. 
vicsorítani (fogát) 26. 
v igasz ta l : -ni 27, — ó d n i 

27. 
vigyáz : ni 6, -a tos 162. 
vigyorogni 26. 
vihar 168. 
világ 143, 162, í tani 143, 

os 143, osság 143. 
villa 116, 202. 
villám 137, —lani 137. 
villogás 147. 
vinni 24, 82, 174, el— 24„ 

82, ki— 67. 
vipera 132. 
virág 132, 180, -vasárnap-

71, —zani 151. 
virics 51. 
virrad : n i 143, 172, - a t 

154. 
v i se ln i : el 133. 
viselős 29, 97. 
viszont adn i 159. 
vissz : - - a 55, —ája vmi-

nek 176, - a f e l é 55„ 
- fény 154, —horog 62 . 

vitatkozni 159. 
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víz 152, —ár 23, i szel
lem 152, kór 152, 153, 

-malom 9, 89, —men
tében 84, part 139. 

vizelet 148. 
vizsgálni : meg - 119,163. 
Volga 8. 
vonni 174, vissza — 177. 
vonó: háló 117, 121. 

-kötél 40, szíj 128. 
vonszolni 118. 
vő 65, —fély 66, 89. le

gény 62, 65. 
vödör 1. veder. 
völgy 1, 198, ecske 83. 
vörös 37, áfonya 67, 

hagyma 125, —hajú 
37, réz 99. 

Z 
zab 117, liszt 169. 
zabola 26, 90, 136, szíj 

4, -ázni 136. 
zacskó 23, 53. 
zajongni 147. 

zajt csapni 65. 
zálog 113. 
zápfog 194. 
zápulni: meg 50, 109. 
zárni 104, be— 49. 104, 

135. 
zátony 15. 
zavarba ejteni 73. 
zavarba jönni 5. 
zavarni 102, 185, fel - 102, 
meg— 5, össze— 102. 
zavarodni: fel — 99,meg -

5, 156, össze 102. 
zavaros 99, 102, an 99. 
Zelnicze-meggy (Prunus 

padus) 132. 
zendülni: fel 99. 
zihálni 35. 
zizegni 180. 
zokogni 12. 
zöld 24, 122, —ülni 24. 
zörögni 150. 
zug 67. 
zúgni 61, 64,65, 147. 
zuhanni: le 18. 
zurboló 110. 

zúza 92. 
zúzmara 94. 
zúzni 199, (mozsárban) 

176, 190, (szennyes ru
hát) 74, össze— 83, 

zúzó 67, 73, —teknő 72. 
zuvatol: ni 10, - á s 10. 
zümmögni 90. 

Zs 
zsák 86. 
zsálya 153. 
zsámoly 60. 
zseb 69, —kés 54, 95. 
zsémbes 113. 
zseréb 54, — et lúgban áz

tatni 63. 
zsibbadni: ol 139. 
zsindely 162. 
zsinór 57, 65, —ka 137. 
zsír 139, - ózni 139, —ré

teg 139. 
zsörtölődő ember 83. 
zsurló (fű) 22. 



NÉMET SZÓMÜTATÓ. 

A 

aas 202. 
ab | gäbe 75, 93, —gestan

den werden 118, 167, 
—bang 178, —hängig 
198, —satz (am stiefel) 
63, —schied nehmen 
123, —schüssig 118, 
178, 198, —sichtlich 31, 
—stand 53, —teilung 
(im zimmer) 184. 

abend 61, — gesellschaft 
192. 

aber 155. 
Abies (Picea) excelsa 185. 
abortiren 100. 
achse 162, —nnagel 193. 
achsel | höhle 48, 53, 

—zwickel 66. 
acht : a. geben 6. 
acht (= 8) 113, —zig 113. 
acht | en 38, sich — 6, 

—ung 38. 
acker | beet 4, —land 109. 
adamsapfel 87. 
ader 30. 
adler 13, 59. 
äffe 193. 
alter 78. 
ahlkirschbaum (Prunus 

padus) 132. 
ahorn 199. 
akazie 192. 
alaun 9. 
all 98, 107. 
allein 98. 
allmählich 48, 98. 
alpdrucken 200. 
als 95. 
alt 74,' 199, a.-es weib 72, 

a. werden 199. 
alters [ genösse 156, — 

schwach werden 32. 
amboss 126. 
ameise 70, —nhaufen 71. 
an 141, —fang, —fangen 

109, —fangs 104, —ge-
legenheit 134, —höhe 
161, 171, —satz (des 
bodenbrettes) 52, —statt 
203, —ständig 44, 187, 
—ständigkeit 170, —teil 
197, —trieb: aus eige
nem a. 86, 161, - ver
wandter 51. 

ander 19, 82, 160, 193, 
—nfalls 192, —thalb 142. 

anführ er 195. 
angel(haken) 93, 200. 
anstrengen: über — 13. 
antlitz 78, 104, 119. 
apfel 93, 192, —bäum 93. 
apoplexie 103. 
arbeit 12, —en 12, sam 

12. 
aritmetik 38. 
arm 48, —band 125. 
arm (= zweig) 31. 
arm (adj.) 5, 32, 86, 188. 
armut 187, 188. 
arschine: Vi6 a. 199. 
arsenik 90. 
-artig 84. 
arznei 16, 129. 
asche 63. 
ast 173. 
atem 124, 181, ausser a. 

sein 168. 
atmen 124, schwer a. 168. 
auch 155. 
auerhahn 59, 194. 
äuge 78, —nbraue 35, —n-

lid 50, —nmass: nach 
a. 188, —stern 151, 
—wimper 43. 

auf! 8. 
auf | gedunsen 79, —lauf: 

a. machen 99, —mun
tern 169, wärts 143, 
—zuggarn 76. 

aus | einander 184, —ge
lassen 153, —gespienes 
43, —gezeichnet 62, 
—haltend 186, —sehlau-

ben 147, —schweifend 
7, 22, —sehen (das) 119, 
—stehend (v. den äugen) 
42, —wuchs 87. 

aussen (das a. befindliche, 
von aussen) 172, —seite 
177. 

ausser 109. 
axt 108. 

Ä 
ähre 110. 
ähnlich 24, 95. 
ändern: ver—, sich, 192. 
ängstigen: sich ä. 101, 

185, 201. 
ärger: ä. haben 158. 
ärmel 129. 
ästig 173. 
ausser— : das ä— e 136, 

172. 

В 
bach'139, —stelze 101. 
backen | knochen 104, 

— zahn 194. 
back | en 104, - trog 189. 
bade | besen, —quast 87, 

—stube 89. 
balg 169. 
balken 96, —gefüge (auf 

dem grabe) 179, —ge-
lage, —werk 26, 108. 

ball (holz—) 88, —spiel 
112, 173. 

band 82. wurm 144. 
bank 79, 113, 159, 201. 
barfüssig 130. 
barsch (adj.) 118. 
bart 125. 
baschkire 110. 
bast (linden—) 89, —matte 

185, - schuh 135, 
—schuhschnur 57, 135. 

bauch 46, 198, auf dem 
(den) b. 196, —gurt 46, 
115. 
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bäum 29, —gipfel 166, 
—laus 121, — saft 46, 
118, —stamm 203, 
—stumpf 172, —wolle 
84, —wollenzeug 40. 

bauschen 154. 
bär 192, der grosse b. 3, 

137, —enklau (bot.) 107. 
be ! dürfnis 134, —fehlen 

52, —fleissigen sieh 167, 
— gegnen sich 45, —gin
nen 109, —gleiten 15, 
—gütert 88, - handeln 
171, — hende 203, —he
xung 125, —hufs 198, 
— kannt sein93, -küm
mert sein 74, - leibt 87, 
—leidigen 80, —mitlei
den 147, —mühen sich 
103, 167, — obachten 
169, —rauschen sich 
197, —reit 21, 35, —rei
ten 21, 35, —reitwillig 
73, —sichtigen 163, 
— ruhigen 8, —rüchtigt 
178, —satz41, 145, 154, 
— sehädigtlOl,—schleu
nigen 197, —schweren 
57, 185, —schwichtigen 
27, 83, —sitz: in b. 
nehmen 29. —sorgt sein 
185, - trachten 99, 188, 
—triebsam 12, —trug 
192, —trunken 197, 
— trügen 192, — trüben 
sich 48, —wegen 52,157, 
sich 52, (hin u. her) 
49, —Wirten 118, 187. 

bei 94, 141. 
bein 149, —binde 108. 
beissen 70, 118, 139, 172, 

ab—, zer— 158, —d 32. 
bellen 34, 199. 
berg 121, 171, —abhang 

171, -gipfel 166, 171, 
—kämm 176. 

bersten 142, 152. 
besen 141, 150. 
besser | n : aus— 122 

—ung 122. 
bete 181. 
beten 6, 63. 
bett 203, —pfühl 

—zeug 135. 
betten 115. 
bettler 63. 
beuchen 74. 
beugen sich 155. 
beule 87. 
beutel 23, 53. 
bieg | en 9, sich 9, 45, 95, 

97, aus— 76, herunter— 
75, —sam 9, 104, —ung 
74. 

biene 52, (männl.) 120, 

177, 

177, 

—ngarten 102, —nkorb 
199. 

bier 120, —rest 55, 
—würze 15. 

billig 32. 
binden 123, 138, ab— 114, 

an— 67, 123, auf— 114, 
los— 114, ver— 23, zu
sammen— 123. 

birke 51,—nsaftöl,—nteer 
168, —nwald 51. 

birkhuhn 15. 
bis 86, 157, —jetzt 157. 
bisamratte 15. 
bitten 18, 27, 158,168, 203. 
bitter 146. 
blase : —n bekommen 42, 

—nfuss 196, 202. 
blase I n 199, —balg 199. 
blatt 141, —käfer 202. 
blatter | n 147, 180, —nar

big 147. 
blau 71, - beere 51. 
blässig 53. 
blättermagen 132. 
blech 152. 
blei 164. 
bleiben 30, 
blind 125, — ekuh 78, 

-schleiche 132, 171. 
blinzeln 83. 87, zu - 37, 
blitz 137. 
blöken 84. 
blossen: ent— (sich) 130. 
blume 180. 
blut 30, —egel 117, —ig 30. 
blühen (körn) 151. 
blute 132, 180. 
bock 155, bocke zum auf

hängen 155. 
bodenl62,—balken61, — 

räum 112, —satz 82, 132. 
bofist 123. 
bogen 191. 
bohne 100. 
bohre j n 100, durch— 

152, — r 100, 101. 
borg : auf b. 74. 
botschaft 46. 
böse 194. 
hrachland 133. 
bracken 169. 
brand (im getreide) 14, 

—geruch 11. 
branntwein 11. 
brassen 141. 
brat | en 104,146, —pfanne 

130. 
brauchen 73, ver— 97. 
braun 174. 
brausen 64, 65, 147. 
braut 142, —führer 89, 

—Jungfer 36, —preis 48, 
—werber 24, 43, —wer
berin 24. 

brav 73. 
brätling 46. 
bräutigam 62, 65. 
brechen (= vomiren) 43. 
brech | en 52, (hanf) 170, 

a b - 4, 52, 61, 158: ent
zwei— 61, 158, klein — 
199, unter— 111, zer— 
113, 132, —stange 83. 

breit 115, —e 115, 194, 
—en 115: aus— 58, 
(sich) 115. 

bremse 74, 102. 
brennen 141, (ohne flam

me) 11, (verdeckt) 28. 
brett 40. 
brief 138. 
brille 78. 
bringen 80, fort— 82. 
brod 134, -kante 134, 

—kruste 47, —schnitte 
181. 

brombeer j e51,—Strauch 
51. 

bröckeln (sich) 162, zer— 
162, 199, sich 114, 198. 

brach 112. 
brúder (älterer) 105, (jün

gerer) 149. 
brumm i en 87. —kreis el 

68. 
brunnen 109, 134, —eimer 

94, 158, —Schwengel 
157, —stange 158, 
—Ständer 158. 

brunsten 189. 
brüst 67, (v. tieren) 14, 

—bäum (am webestuhl) 
45, —bein (der vögel) 
26, —latz 67, —schmuck 
3, —spange 147, —warze 
183. 

brüchig 89, 94. 
brücke 64, (aus stangen) 

61, eine br. schlagen 47. 
brüllen 86. 
brüten 108. 
buch 63, —stabe 115. 
buchweizen 51. 
bunt 191, —specht 55,62, 

191. 
bursch 9, 24. 
burzeln 186. 
busch 161, —ig 83. 
busen 54. 
butter 139, 195, —milch 

190, —n 190, 195, 
—stössel 51. 

bündel 92, 138, (hanf od. 
flachs) 125, 142, (linden-
bast) 163. 

bürde 132. 
bürsten (hanf od. flachs) 

151. 
büschel 22,92,114,141,165. 

Рааяппеп H. Csuvas szójegyzék. (NyK. XXXVII—XXXVIII. Mell.) 15 
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с 
Champignon 131. 
charwoche 7. 
China 73. 

D 

da 192, von da 19-2, - h in 
192. 

dach 85, 143, 202, (am 
wagen) 79, —brett 189, 
—first 176, —schindel 
162, —sparren 25, 124. 

dachs 108. 
dame 103. 
dampf 101, 106, —en 72, 

ver— 48. 
dank 158, —n 158, 171. 
da rm 105. 
da rnach 198. 
daumen 109. 
d ä m m e n 98. 
dämmerungsbl ind 183. 
decke 202, (eines zimmers) 

85. 
deckel 50, —n 50. 
decken 96, 202, be—, sich, 

96, ver— 50, zu— 50, 
96, sich 96. 

degradiren 66. 
d e h n e n : aus— (sich) 145. 
denken 153. 
dengeln 173. 
der | artig 84, —gleichen 

188, —jenige 39. 
dicht 29, 48, 104, 135. 

— e n : zu—, ver— 135, 
—belaubt 83. 

dick 29, 48, 94, 114, 135, 
158, 197, —icht 186. 

dieb 201. 
diener 158, —schaft 158. 
dienstag 19. 
dieser 74, 129. 
ding 21. 
d ingen : ab— 196, ver—, 

sich, 65. 
distel 50. 
dompfaffe 190. 
d rah t 106. 
drangsal 50. 
draussen 172. 
drängen 38, 168, sich 37, 

an—, sich, 37, b e — 3 8 , 
50, zusammen—, sich, 
64. 

dreck 56, 99. 
drehen 98, 100, sich 77, 

100, 131, ver—, sich, 54, 
zusammen-, sich, 98. 

dreist 38, —igkeit 38. 
dresch | en 129, (m. pfer-

den) 8, —flegel 130,166, 

PAASONEN H. 

dessen griff 203, —tenne 
26. 

drei 202, — ssig 202. 
d r ingen : durch 202. 
dri t ter 202. 
drohen 30. 
dröhne 114. 
drolligkeit 88. 
drossel 55. 
d röhnen 63, 157. 
drücken 38, 108, 168, zer— 

83, zusammen—83,184 , 
—d 102. 

drüse 176, 181. 
doch 12, 130. 
dohle 180. 
donner 7, —n 7, 10, 63, 

—keil 7, — stag 66. 
dorn I busch25,—gewächs 

104, 149, 156. 
dorf 20, —ältester 128, 

—polizist 128, —tor 191, 
—viertel 60. 

dort 82, 192, von d. 82, 
—hin 192. 

dörren 169. 
du 11. 
dudelsack 120, 150, —pfei-

fer 150. 
dulden 177, 186. 
d u m m 1, 191, —köpf 191, 

165. 
dumpfig 102. 
dunke l 117, 161, 164, 

—braun 64, —farbig 161, 
—rot 161. 

d u r s t 106. 
durch 202, —fall 198, d. 

haben 181, —sichtig 203. 
dünger 169. 
dünken 171. 
dünn 137, 143, (--= flüssig) 

148. 
d ü n s t e n : aus— 48. 
dürr 169, d. werden 42, 

169. 

E 

eben 156, 168, 176, —e 
81, 176. 

eben (so eben) 169. 
eber 124. 
eberesche 103. 
ebnen 168. 
echt 181. 
eck j e 67, 98, - zahn 7. 
-eckig 67. 
egge 128, —n 128. 
ehemal | s 11, —ig 11. 
ehemann 193, der ältere 

brúder des e—s 98. 
ehren 124. 
ei 84, 134. 
eiche 30. 

eichel 16. 
e ichhorn 93. 
eid 106, 173. 
eidechse 56. . 
eifersüchtig sein 67. 
eifrig werden 35. 
eigen | sinnig 79, 196, 

—tum 88, —tumszei-
chen 172. 

e ignen: zu—, sich, 29. 
eilen 198, be - , sich, 46, 

198. 
eimer 203, —chen 82. 
ein 96, —er 42, —armig 

184, --fält ig 1, —hode 
42, —mal 9 6 : auf e. 34, 
—sam 192, —trach t : in 
e. 198. 

eingeweide 198. 
e in igen: ver—, sich, 23. 
ein | legemesser 54, 95, 

— schiebsei (in e inem 
kleide) 33, —schlag 
(beim weben) 193, 
—schnit t 59. 

eis 100, - hacke 95, —za
pfen 172. 

eisen 168, —blech 38, 
143, schlacke 168. 

ei ter 111, —ig 111, —n 
111. 

ekeln, sich, 26. 
elefánt 119. 
elend 17. 
elent ier 99. 
eile 186, —nbogen 180. 
elster Í77. 
emsig 12, 35. 
empfangen 34. 
empfind en 123, —ung 

123. 
end ! e 199, —igen 97, 

be— 97. 
eng 5, 38, 168, — e n : 

ver— 5. 
engel 103. 
enkel(in) 9. 
ente(rich) 71. 
entfern j 1 1 , 16, —ung 53. 
entgegen 45. 
enthal tsam 179. 
ent lang 167. 
entwenden 153. 
entweder — oder 23. 
entzwei 132, (mitten e.) 

142. 
er 200. 
erbarmen, sich, 139. 
erbse 100, —nschote 5 i . 
erd j e 133, 166, —beere 

51, —hügelchen 161. 
erfahren 96. 
er innern , sich, 6. 
erkälten, sich, 199. 
erle 137. 



ermüden 19. 
ernten 203. 
erst 104, (dann e.) 169, 

der erste 96. 
esel 8. 
espe 15. 
esse 77, 204. 
essen 136. 
etwa 198. 
etwas 155. 
eule 165. 
euter 136. 

F 
fabel 33. 
fade 105. 
faden 137. 
faden (mass) 40, 178. 
fahlgrau 120. 
fahren 55, 105, 174, los— 

157, 167, über— 61. 
falb 189. 
falke 145. 
falle 157. 
fallen 140, 177, 195, (v. 

fluss) 54, an— 157, hin— 
176, um— 29, 79, 176, 
ver— 45, 113, zer— 113. 

falte 54, 59, —n bekom
men 96. 

falten 96, sich 59. 
faltenmagen 132. 
falz 18. 
familie 72, 131, —nname 

52. 
fangen: an- 109. 
fangeisen 58. 
färbe 163, (stoff) 120, die 

f. verlieren 163. 
-farbig 163. 
farnkraut 50, 153. 
farz 101, —en 101. 
fasching 139. 
faser 181, —ig 181. 
fass (fässchen) 77, 80, 105, 

—reif 70. 
fasten 169. 
faul ( = träge) 30, 56, 90, 

—enzen 196. 
faulbeerbaum (Prunus pa-

dus) 132. 
faulen: ver— 133, f. ma

chen 133. 
faust 135, 184, —hand-

schuh 3. 
fächern 198. 
fädeln: ein— 169, 202. 
fähig 14, 35, —keit 35. 
fähre 108. 
fällen 196. 
färb | en 98, 120, —er 120, 

—erröte 37. 
färse 170. 
foder 160, —busch 162, 

—kiel 149. 

CSÜVAS SZÓJEGYZÉK. 

fegen 149. 
fehler 1, 27, (in einem 

gewebe) 149. 
feier ! n 190, - t a g 92. 
feile 24. 
feilschen 196. 
fein 137. 
feind 167. 
feist 114. 
feld 45, 109, 190. 
feil 169. 
femerstange 174. 
fenster 58, 190, - l a d e n 

190, —glas, —scheibe 
58, 190. 

ferkel 124. 
fern j e 16, in der f., aus 

der f. 1, —erhin 196, 
—röhr 160. 

ferse 63, 193. 
fertig 21, 35, f. machen 

21, 35. 
fertigen : ver— 171. 
fesseln 119, in f. schlagen 

119. 
fest(tag) 190. 
fest 47, 90, 104, 137, 162, 

165. 
fett 87, 114, 139, 182, 

—lager 139. 
fetzen 133, 175. 
feucht 92, —en 92. 
feuer 204, —brand 204, 

—haken 93, —herd 68, 
—schwamm 15, —stahl 
141, 178, —statte 204, 
—stein 204. 

feuern: an— 169. 
fiber 181. 
fichte, s. Abies, Pinus. 
fieber 199, (das hitzige) 

157, (das kalte) 123, 149. 
filter 117. 
filti'iren 117. 
filz 66, 78, - Stiefel 66. 
finden 173, be - , sich, 166. 
finger 108, (der kleine f.) 

62, —hut 108, —n 182, 
- spitze: mit den f—n 
nehmen 182, —strähn
chen 152. 

finster 164. 
firste 176. 
fisch 107, —en 107, —ga-

bel 126, 180, —gräte 
151, —harnen 8, —lai
che 200, —reuse 84,117, 
—rogen200, —schuppen 
50, —suppe 154. 

fischer 107, —stange 110. 
fitze 136. 
flach 81, —e seite 81, —e 

stelle 81. 
flachs, s. lein, —bündel 

125, —bürste 151. 
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fladen 94. 
flagge 20. 
flamme 141. 
flattern 199. 
flaum 84. 
flechte 65. 
flechten 22, (bastschuhe) 

52, (das haar) 138. 
fleck (zum flicken) 114. 
flecken 102. 
fledermaus 131. 
flehen 6, 27, 158, 168, 203. 
fleisch 8, 56, 101, —ig 197, 

—pirogé 50. 
flennen 26. 
flicken 114. 
fliege 149, (kleine) 196,202. 

—nschwamm 149. 
fliegen 200, herab— 19:.. 
fliehen: ent— 157. 
fliessen 29, (v. blut) 157, 

aus— 119, 120, 165. 
flimmern 21. 
flink 203. 
flinte 101, -nkugel 107. 
floh 101. 
floss 125. 
flösse 141. 
fluchen: ver— 18. 
fluss, s. flüsschen, —mün-

dung 139, —ufer 36. 
flügel 141. 
Aussehen 139. 
flüssig 148. 
flüstern 101. 
folgen : ver— 44. 
form 163. 
forschen : aus— 162. 
fort! 160. 
fortwährend 20. 
föhre, s. Pinus. 
fördern: be— 197. 
-förmig 163. 
frag | en 18, be— 162, 

—selig 96. 
franse 144. 
franzose 47. 
frau 6, brúder der f. 107, 

Schwester der f. 49, 107, 
—enzimmer 36. 

frech 90. 
frei 110, —gebig 21, 158, 

195, —heit 17. 
freitag 11. 
fremd 32. 
fressen 136. 
freude 35, 36, 116. 
freuen, sich, 36, 44. 
freund 175. 
friedhof 85. 
frieden 57. 
frieren 149, ab— 11, ge— 

149. 
froh werden 14, 35, 116. 
frosch 146, —wurm 28. 
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frort 165. 
frucht 136, —kern 163. 
früh 17, —er 11. 
frühling 142, —ssaat 142. 
fuder 204. 
fuchs 168, —eisen 58, 
" —färben 144, —schwän

zen 27. 
fuhr | m a n n 13, —wagen 

1, 79. 
fundament 91. 
funke 35. 
furche 60. 
furchtsam 35, 42. 
fürt 65. 
fuss 193, zu f. 142, — be-

k le idung: f. anlegen 124, 
—binde 108, —boden 
193, r äum un te r dem f. 
162, —fesseln 165, —fet
zen 165, —ganger 142, 
—gelenk, —knöchel 93, 
—pfad 125, —rücken 
104, —sohle 173. 

futter 77, —sack 127. 
fühlen 171, b e - 46. 
führen 131, 174, herbei - -

24, here in — SO, hinein— 
80, h inaus — 67, über— 
6 1 , v e r - 7 , w e g - 2 4 , 82. 

fülle 95, 170. 
füll | en(verb) 172, —erde 

166. 
füllen (das) 41, 168, (ein-

jiihr.) 30, f. werfen 41 . 
Tüaf 103, - zig 3 . 
für 198. 
fürchten (sich) 42, 152. 
fürst 49. . 

G 

gabel 116, 202. 
gackern 56, 70, 158. 
galle 198. 
gallerte 128. 
galoppiren 20, 121. 
gans 50. 
ganz 98, 145. 
garbe 63, —nhaufen 127, 

132. 
gamwinde 22, 32, 70. 
garten 92, 115, 116, —beet 

28, —erdbeere 138. 
gasse 14. 
gast 41 , 199, —mahl 12, 

118, 187. 
r a t t | e 193, - in 6. 
g i u m e n 136. 
gähnen 4. 
gähren 32. 
gänsefuss 86. 
gäspe 24. 
geachtet 38. 
gebälk 108. 

gebären 142. 
gebäude 51. 
geben 93, {es giebt n ich t 

140, er—, sich, 93. 
gebet 63. 
gebinde (in einer s t rähne) 

196. 
gebiss (am zäume) 136. 
gebrauch 26. 
gebückt 75. 
gedanke 153. 
gedächtnis 6, 14, —feier 

6, 31. 
gedeihen 14, 196. 
geduld 177, —ig 177, 186. 
gefallen 31. 
gefängnis 163. 
gefährlich 42. 
gefährte 30. 
gefäss 114, 116, 108, 167, 

188 
gefleckt 185. 
gefrässig 105, 135. 
gefroren 149. 
gegen 45, —stand 21 , — 

über 161. 
gehen 55, 105, 144, auf— 

( = sich lösen) 12, (v. 
der sonne) 171, aus — 
(v. haaren) 165, aus
einander— 113, h in
aus— 171, hinein— 64, 
150, über— 61, ver— 
17, vorüber— 17, weg — 
55, zurück— 159. 

geheul 191. 
gehirn 88. 
gehorchen 18. 
gehorsam 18. 
geier 36. 
geifer 117. 
geige 77, — r 77. 
geissein 36. 
geissfuss 117. 
geist 188. 
geiz 47, —ig 47. 
gelangen 11, 137. 
geländer 59. 
gelb 115, —braun 177, 

—grau 108, —sucht 115. 
geld 191, —beutel 33, 52. 
gelenk 123. 
geliebte 23. 
gelingen 14. 
gelt 38, 52. 
gelüsten 34. 
gemäss 8, 77, 116. 
gemeindeversammlang 

106. 
gemischt 54. 
geneigt 118, 155, 178. 
genesen 124. 
genug 92, 137. 
geputzt 32. 
gerade 21, 177,111, g. zahl 

160, g. machen, werden 
76. 

gera ten 82, 170, ( = gelin
gen) 14. 

geräumig 17. 
gerecht 177, —igkeit 177. 
gerede 119. 
gericht 128. 
gerne 35. 
ger innen 139, 166. 
geronnene milch 166. 
gerste 194. 
gerte 48. 
geruch 151. 
gerücht 119. 
gerüst (zum trocknen des 

getreides) 154. 
geschäftig sein 89. 
geschenk 94. 
geschicklichkeit 85. 
geschir.r 114. 
geschlecht 14, - s n a m e 52. 
geschmack 175. 
geschwind 201. 
geschwister 167. 
geschwulst 152. 
geschwür 29, 135. 
gesellen, sich, 23, 140. 
gesiebt 78, 104, 119. 
gesondert 190. 
gespenst 8(5. 
gestalt 163. 
gestern 12. 
gesund 124, —heit 124, 

167. 
getreide 97, 170, —häufen 

161, —körnchen 97, 
—Schober 13, 57. 

getüpfelt 185. 
gevatter 75, —in 76. 
gewalt an tun 109. 
gewandtheit 85. 
gewehr 101. 
gewinnst 194. 
gewiss 2, 107, 198. 
gewohnheit 27. 
gewöhnen, sich, 16, 41. 
gezahnt 149. 
gezupfter teig 113, 134. 
gezwungen 17. 
gierig 11, 119, 203. 
giessen 29, 47, 114, 164, 

b e - 114, 153, er—, 
sich, 54. 

gimpel ISO. 
gipfel 166. 
girren 68, 75. 
gitterförmiges 181. 
glas 63, 180, —flasche 63, 

—peile21.151, — scherbe 
198. 

glatt 20, 156, 168. 
glatz | e 75, —ig 144. 
glauben 12, 145, 161. 
glänzen 21, 27. 



glätten 20. 
gleich 24, 95, 156. 
gleichen: ver-- 156. 
gleiten 126, 153. 
glied (das männliche) 157, 

163, 176, 183, (das weib
liche) 58,97, —erreissen 
42, 127. 

glitschen 153. 
glocke 150, 178. 
glotzend 42. 
glück 14, 159, —lieh 14, 

44, 159. 
glühend 36. 
gold 18, —bäfer 74, 202. 
gott 173, —eaacker 85, 

—esdienst 63. 
gönnen 126. 
götzenbild 63. 
grab 85. 
graben 3, 180, be — 186, 

ver— 106. 
gram 48. 
granne 40. 
gras 77, —boden 13, —feld 

131, —platz 13. 
grau werden 178. 
graupe 65. 
gräulich 108. 
greifen 170. 
greis 59. 
grenz ! furche 28, —schei

de 186. 
gries 65. 
griff 9, 171. 
grille 152. 
grinsen 26. 
grob 153. 
gross 7, 89, 105, 153, 

—mutter 7, 75, —vater 
7, 75. 

grübe 21, 152, (auf einem 
wege) 80. 

grammét 55. 
grund 162, zu gründe ge

hen 162, - läge 91. 
gruss 113, 158. 
grün 24, 122, —es auf 

dem wasser 146. 
grimdel 139. 
gründlich 162. 
gründling (Gobio fhxvia-

tilis) 19, 65. 
grütze 88, 101. 
gurke 38. 
gut 9, 19, 62, 80, 187, 

—herzig 68. 
gut | e 19, —ig 19. 
gürtel 104, ohne g. 32. 

H 

haar 134,160, (köpf—) 144, 
—flechte 138, —ig 129, 
134, 160, —scheitel 144. 

CSÜVAS SZÓJEGYZÉK. 

hab: h. und gut 88, süch
tig 119. 

habicht 37, 52, 145. 
hacke 85. 
hacken : zer— 173. 
hafer 117, —mehi 169. 
haftel 129, —n: zu— 129. 
haften: an— 138, 201. 
hagedorn 25. 
hagel 100. 
hager 47. 
hahn 10, —enkamm 72. 
hain 112. 
haken : 58, 131. 
haken; auf— 12, an - 129. 
halb 142. 
halber 103. 
halfter, s. zäum, - riemen 

181. 
hahn 40. 
hals 86, -band 88, —star

rig 152. 
halten 169,170, an—, sich, 

23, 138, 140, auf— 164, 
aus— 186, zurück— 171, 
179. 

hammer 88. 
hand 3, —fläche 20, 173, 

—griff 40, 67, - s c h u h 
97, —tuch 8, —voll 20. 

hanf 57, 109, - brecher 
51, 170, —bündel 125, 
—bürste 151, —öl 139. 

hangen 194. 
harke 74. 
hart 47.137, 204, —nackig 

79, 196. 
harz 125. 
hase 74, 89, 112. 
hasel 148, —nuss 86. 
haselhuhn 45, 102. 
haspel 54, —n 54. 
hauen 60, ab— 158, be — 

141, 198. 
hauer 7. 
häufen 76, 193, 195. 
haupt 109. 
haus 72, 112, 143, h. und 

hof 25, 72, —dach 143, 
202, —geist 37, - reihe 
60, —volk 29, 72, - w i r t 
72. 

hausiren 194. 
haut 169. 
hälfte 142. 
hängebett, —pritsche 116. 
hängen 129, 194, h. blei

ben 82, 129, auf— 129, 
194. 

hässlich 119. 
hätscheln 9. 
häufen 76. 
häutchen 92, 142. 
häuten: ab— 128. 
hebamme 10. 
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hebebaum 80, 112. 
heben 28, 132, auf - 132, 

er —, sich, 42. 
hechel 65. 
hecht 135, 154. 
hede 128. 
heer 130. 
heerde 66, 195. 
heerschnepfe 45. 
hefe 132. 
heft 9. 
heil | en 16, 177, 182, 

—ung 122. 
heiligen j bild 173, 174, 

- sehrank 174. 
heimchen 152. 
heiraten: vor— 10. 
heiratsvermittler(in) 24. 
heiss 151, 199. 
heiter 190. 
heizen 53. 
helfen 107. 
hell 143, h. werden 190, 

—braun 40. 
hellen: er— 143. 
hemd 64, 72, —futter 8. 
hemmen 179. 
hengst 1. 
henkel 40, 67, 135. 
henne 183. 
her | ab 136, - nach 198, 

—aus 172. 
Heracleum 64. 
herbst 64. 
herd 204. 
herde, s. heerde. 
hermelin 32. 
herr 192. 
herz 182. 
heu 195, —bäum 108, 

—gabel 116, —häufen 
76, 197, —schober 57, 
195, — schrecke 152, 
— schuppen 7. 

heuer 70. 
heulen 191. 
hexe 200, —n 200, be— 

78, 125. 
hick 24, — en 18, 24. 
hie und da 81. 
hier 74, von h. 74. 
hin und her 55, 100, 194. 
hin ! auf 136, 143, —aus 

172. 
hinreichend 137. 
hilf | e 107, —sarbeit 88. 
himbeer | e 41, —strauch 

41. 
himmelswagen 137. 
hindern 57. 
hinken 191, —d 191. 
hinten: das h. befindliche 

46, 55, nach h. zu 78. 
hinter 46, 47, der —e 78, 

—backe 76, —teil 46. 
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hi rse 202. 
h i r t 66. 
h i tz | e 151, —bläschen 

164. 
liobel 90. 
hoch 143, —wasser 23. 
hochzei t 171. 
hocken : nieder— 75, 83. 
hode 134. 
hof 60, 143. 
hoff ] en 11, — nung 11, 

145. 
hohl 44, — e band 20, 

—eisen 10. 
ho len : aus— (m. der hand) 

117, ein— 137. 
holz | hall 146, —häufen 

146, — scheit 107, 123, 
—wurm 147. 

honig 105, —Scheibe, 
—wabe 59, —-wasser 147. 

hopfen 41 . 
horchen 18, ge— 18. 
hörn 86, —los 87. 
hosen 145, (leinene) 25, 

—bein 97. 
höhe 143. 
hoh l | en 180, aus— 152, 

180, —ung 44. 
hölle 156. 
h ö r e n : an— 18. auf — 164, 

zu— 165. 
huf 183, - eisen 155. 
huldigen 99. 
hűmmel 115, 160. 
h u n d 2, 5, 28, 62, 71. 
hunde r t 132. 
hungern 203. 
hungrig 203. 
hus ten 197. 
h u t 147. 
hübsch 180. 
hüfte 200. 
hügel 121, 161, —ig 161. 
hülse 54. 
hüpfen 114. 
hü ten 123, (vieh) 66. 
hü t t e 53. 

I 

ich 10. 
ih r 11. 
iltis 101. 
immer 20, 43, 72, —fort 

167. 
i nne r - : das — e 15, 145, 

186, 198, die — en teile 
198. 

insel 53, 195. 
ins | geheim 201, —ge-

sammt 86, 107. 
i rgend: i. wer 155, i. wann 

155, i. was 155. 
irre gehen, reden S. 
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i r r | en, sich, 27, —licht 
191, —tum 27. 

J 

ja 12, 198, - w o h l 10, 198. 
jagd 191. 
j äh r 140, - esring 121. 
jäger 126, 191, —gam 156. 
jäh 185. 
jä ten 141. 
jeder 34, 61, 86, 117, (ein 
. JO 72. 
j emand 155. 
j ener 82, 130, 200. 
jenseits, das, 82. 
jetzt 12, 33, —ig 33, 71. 
joch 22. 
johannis | beere 51,—bee-

rens t rauch 51, —würm-
chen 143. 

jucken 47. 
jung 66, 129, —er m a n n 

24, —es 102, 142, —fer : 
alte j . 140, —geselle 52. 

jüngl ing 9, 24. 

kadaver 202. 
kahl 130, - köpfig 75,144. 
kahn 72. 
kai sor 95. 
kakerlak 157. 
kalb 101, — en 101. 
kalk 18. 
kalt 123. 
kalmuke 56. 
Kam а 8. 
kamel 164. 
kamerád 30. 
k ä m m 109, 173. 
kämpf 201. 
kanone 173. 
kapelle 179. 
karausche 59. 
karpfen 115. 
kartoffel 192. 
Kasan 52. 
kästen 6, 126. 
ka t tun 109. 
katze 78, — njammer 88. 
kauen 62, 70, 184. 
kauern, sich, 75, nieder— 

83. 
kauf | en 128, ver - 128, 

—laden 82, —mann 77, 
194. 

kaulbarsch 69. 
k a u m 188. 
kavalier 20. 
kavallerie 130. 
käfig 55. 
kälte 123. 
k ä m m e n 173. 

kämpfen 201. 
käse 183. 
kätzchen 71. 
kehle 105. . 
kehlhobel 175. 
k e h r e n : um— 159, zu

r ü c k - 159. 
kehr icht 143, 167. 
kehrsei te 176. 
keil 116, (in einem kleide) 

33, —förmig 166. 
keim 56, — en 56, auf— 

152. 
kelle- 3, 77, 135. 
keller, s. voiratsgrube. 
kellerassel 71. 
kennen 93, er— 93. 
kerb | e 59, —en : ein— 

60, —holz, —stock 60. 
ke rn 163. 
kerze 143, —ndocht 198, 

—nstumpf 162. 
késsel 51. 
kette 102, 119. 
kettenfaden 76. 
keuchen 35. 
keule 73, 188. 
kiebitz 159. 
kiefer, s. Abies, Pinus . 
kieme 125. 
kienspan 38. 
k ind 9, 102, —ermütza 

56, —erwickel 72. 
k inn 21, —lade 21. 
kirche 187, —nglocke 178. 
kirgise 69. 
kissen, s. kopfkissen. 
kiste 126. 
kitzel 70, —ig 70, —n 70. 
klafter 40, 178. 
k lagen: an— 1. 
klammer 12i. 
klapp i en 145, —er 146, 

— ern 83. 
klar 166. 
klatschen 81. 
klatscherei 10. 
klaue 183. 
klären, sich, 167, auf—, 

sich. 190, er— 14. 
kleb | e n : an— 138, - rig 

158. 
klee 55, 82, 105, 180. 
kleid 172, —futter 15. 
kleiden, sich, 172, ab—, 

sich, 47, an— (sich) 164, 
172. 

kleie 47, 72, 121. 
klein 66, 98, 197, 200, 

—vieh 197, —waaren 
197. 

klette 71, 77. 
k le t t e rn : hinauf— 13. 
k l impern 145. 
klingel 34, n 178. 
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kl ingen 21, 146, 185. 
kl i rren 178. 
klopfen 144. 
klotz 60, 106. 
kluft 83, 198. 
klug 14, 26. 
knabe 5. 
knal len 65, 146, 151. 
knapp 38. 
knar ren 182. 
knäne l 135, —n 135. 
kneifen 182. 
kneipe 50, —er 50. 
kne ten 51, 135,192, ( thon) 

195. 
knie 182, das k. beugen 

134, — en 182, nieder— 
109, - Scheibe 87, 182. 

kn i r schen 62, 185. 
kn i s t e rn 130, 146, 178. 
kni t te rn 83. 84. 
knoblauch 18, 191. 
knochen 144, 149. 
knocken (hanf od. flachs) 

128, (wolle) 63. 
knöpf 176. 
knorpel 72. 
knor ren 87. 
knospe 71, 93. 
kno ten 164. 176, k. bi lden, 

machen 176. 
knöchel 87, —bein 93. 
knöpfen : auf— 12, zu— 

176. 
knuffen 187. 
k n u r r e n 179. 
knü l l en 83, 84. 
k n ü t t e l 73. 
kochen 104, 199. 
kohl 77, — messer 157, 

—rübe 106. 
kohle 68, 71, 146, —n-

duns t 118. 
kohlmeise 69. 
koket t i ren 77. 
kollerig werden 12. 
k o m m e n 105, an— 72, 

b e - 16, heraus— 171, 
h e r e i n - 64, um— 140, 
zurück 159. 

konkubine 23. 
kopeké 108. 
k .pf 109, —kiesen 88,135, 

—putz (der mädchen) 
171, - - t u e n 109, 127, 
- z e u g (der verheirat . 

trauen) 53, —über 37. 
koralle 85. 
korb 19, 73, 76, 83, 108, 

(körbchen) 97, —wagen 
43. 

ko r in then 26. 
körn 170, (körnchen) 97, 

—häufen 70, —kästen 
111. 

kosak 52. 
kosten 175. 
kostsam 29. 
kot 56, 81, 99, 105, (dün

ner) 181, —ig 105, —ig 
werden 81. 

kotzen 187. 
körper 111, 121, 129, 197. 
krachen 130, 146, 186. 
kraft 33, 44. 95, 200, - l o s 

44, 110, 200. 
kragen 140. 
kralle 183, —n 182, 185. 
k ram ' er 164, —waaren 

164. 
krampf 150, 172, 174. 
kranich 167. 
krank 187, — hei t 187. 
kra tzen 46, 47, 182, 185. 
k r aus 71 . 
krächzen 69. 
kräftig 95, 200. 
k rähe 77. 
k rähen 10, 178. 
k rämpe ln 156. 
kratze 66, 69. 
kreide 107. 
k rempe 43. 
k r e i s : im к—e 159,—el 70. 
krepiren 202. 
kreutz 36, ein к*, schla

gen 118, k. und quer 
100, —weise 194. 

krickeute 151. 
kr iechen 153, 192. 
krieg 200, 201, — sheer 130. 
kr ippe 124. 
kröpf 97. 
krug 184. 
kruke 86. 
k r u m e 162, 173. 
k r u m m 54, 74, 75, —holz 

96. 
krus te 50. 
krümeln (sich) 162, zer— 

162, 173. 
k r ü m m | en54 ,75 , s ich45 , 

54, 75, — ung 74. 
kuchen 28, 42, 104, 111. 
kuckuck 75. 
kufc 62, 144, 147. 
kugel (holz—) 88, —förmig 

184. 
k u h 11, —pocken-impfer 

ISO. 
kumis 68. 
kun imer 48, 125, 185. 
k u m m e t 41, 128, —kissen 

98, —polster 25, - r ie-
m e n 128, 190. 

kupfer 99, - vitriol 147. 
kurz 66. 
kutsch : bock 81, —er 13. 
küche l 182, 183. 
kühl 126, k. werden 126. 

k ü h l e n : ab—, sich, 123. 
kühl ing 38, 78. 
künftighin 196. 
küns t le r 15. 
kürbis 62. 
k ü r z e n : ver— (sich) 66. 
küssen 171, 189. 

L . 

lache 79, 83. 
lachen 75. 
laden 168, (ein gewehr) 

10, auf— 168, ein— 27, 
181. 

l a m m 108, 110, —en 108. 
land 133. 
lang 201,1. und schmäch

tig 186, —e 187, 201, 
—e h e r 155, —sam 23, 
48, 188, 201. 

lassen 44, 100, ein—, sich, 
23, 138, herab— 177, 
here in — 80, los— 12, 
nieder—,sich, 203, ver— 
100, sich 145, weg— 
100, zurück— 44. 

last 132. 
la te rne 49. 
la t te 144. 
lau 82, 1. werden 82. 
lauern 4, 150. 
laufen 189. 
laug | e 117,—en,—ig 117. 
laut 183. 
länglich 167. 
lä rmen 45, 65, 147, 163. 
läufisch sein 65, 189. 
läugnen 173. 
leben (das) 108, 181, 182, 

—salter 11. 
leben 108, a u f - 182. 
lebe woh l ! 123. 
lebendig 182. 
leber 98. 
lebhaft 182. 
leder 120. 
leer 110, —en : ent— 110. 
leck werden 153. 
lecken ( = l e c k sein) 119, 

120. 
lecken 140, 179. 
legen 47, 51, sich legen 

(v. winde) 83, ab— 
(kleid) 47, hinzu— 54, 
zu— 52. 

l e h m 165. 
lehnen : an—, sich, 155. 
lehren 196, 199. 
-lei lé% 
leib 121, 129, —wache 51. 
le icht 134. 
leiden (das) 36. 
leiden 7, 177. 
leihen, s. borg, ve r—111 . 
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leim 136, - e n 136. 
lein 26, —wand 62, 103, 

191. 
leiste 144. 
leisten (der) 56, 58. 
leistenhobel 175. 
lei ten 131, v e r - 7. 
leiter 109. 
lende 76. 
lenksei l 168. 
lerche 167. 
lernen 199. 
lesen 203. 
letzt 30. 
leucht | en 27,143, (v. dem 

blitz) 137, —er 143,145. 
—wurm 143. 

libelle 25. 
licht 142. 
lieb | c h e n 9 , — er,— e 116, 

—en 31,116, - h a b e i - 2 3 , 
—kosen 18, 141,—ling9. 

lied 31. 
liederlich 7, 22. 
liegen 203. 
l inde 134, —nbast 89. 

—nbaum (abgeschälter) 
110, —nrinde 49, HO. 

l ink 125, —händig 125. 
l inse 22. 
lippe 175. 
loben 88, ver— 142. 
loch 152. 
locke 71. 
locken 27. an— 16. 
locker 40, 69, —n 40. 
lohn 33, —arbeiter 158. 
lolch 106. 
lo(o)s 150. 
lose 110. 
löffel 61. 
lösen 12, 114, sich lösen 

12, 114, auf—, sich, 129. 
löschen 128, aus— 128. 
löwe 6. 
lunge 196, — nkrank 67. 
lust 35, 1. bekommen 173. 
lüge 125, —n 124. 
lügner 124. 
lüs ten : go— 34. 

M 

machen 171, auf— 195, 
los— 114. 

macht 44. 
made 52. 
magen 46, (bei den Wie

derkäuern) 132, (der vö-
gel) 92. 

mager 19, 47, — n : ab— 
19, 90. 

mah len 9. 
m a h n e n : er— 196. 
-mal 53, 157. 

mal | en 120, —er 120. 
malz 113. 
mangel 160, m. leiden 160. 
mangelhaft 26. 
m a n n 5. 
mard er 121. 
mark 88. 
markt 22, 94, —platz 94. 
masern 37. 
masholder(beere) 93. 
mass 202, mi t gebäuftem 

m. 176. 
mas tdarm 79. 
mat t 161, — e n : ab— 13. 
maul 119. 
maulwurf 6. 
maus 78, 152. 
mädchen 36. 
m a h n e 136. 
männchen (v. tieren) 7. 
märchen 30, 33. 
massig 179. 
mäusefalk 40. 
meer 169. 
meerret t ig 36. 
mehl 135, - k ä s t e n 111, 

—schaufei 116, —thau 
14. 

m e h r e n : vor 12, 176, 
sich 12, 29, 54, 91, 176. 

meise 69. 
meissel 13, 59. 
meis ter 15. 
melde 86. 
melken 124. 
melodie 67. 
melone 170, vgl. wasserm. 
membráné 142. 
meng I e n : ver—, sich, 54, 

lü t ter 102. 
mensch 11, 138. 
merk en 171, — m a l 93. 
messen 202. 
messer 133. 
messing 26. 
met 105. 
meteor 199. 
miauen 85. 
m i e t e n : ver—, sich, 65. 
milch 118, (geronnene) 

106, (saure) 174, (m. 
der fische) 118, — stj-asse 
55. 

milz 125, 156. 
m i n d e r n : ver— 16, 112, 

s i th 16, 177. 
mischen 54, sich 54, ein—, 

sich 54. 
mistkäfer 90. 
mitgiffc 94. 
mitleid 147, —en : be — 37. 
mit te 198, 201, (des lei-

bes) 103. 
mittel j finger201,—gross 

201. 

mitwoch 30. 
modeil 11. 
m o h n 87. 
mobr rübe 73. 
mölke 190. 
m o n a t 190. der erste 69, 

der zweite 69, 91, der 
dri t te 110, der vierte 2, 
der fünfte 139, der 
sechste 133, der sie
bente 195, der achte 
143. der neunte 26, der 
zehnte 30, der elfte 190, 
der zwölfte 112. 

m o n d 190,- —esfinsternis 
164, 200, —hof 190. 

montag 173. 
moor 82. 
moos 86. 
moras t 153. 
nioigen 18, am m. 17, 

—dämmerung 154. — s 
17, - s t e r n 154. 

mordwine 87. 
mor sch 133. 
motte 67. 
möglichkei t 33. 
m ö n c h 84. 
mörser 72. 
möwe 179. 
m u n d 136. 
m u r m e l n 87. 
murmel t ie r 121. 
m u r r e n 34, 43, 83. 
mus te r 11. 
m u t t e r 3, 4, —biene 52, 

—körn 18, —mal 174. 
mutwil l ; en t re iben 3, 8, 

17, - ig 153. 
mücke 173. 
m ü h e : mi t m. 6, 188, 

— n : b e — , sich, 103, 167. 
m ü h l | e 9, —dämm 98, 

—gerinne 197, —teich 
98, —trichter 97, —wehr 
98. 

mül le r 9. 
m ü n d u n g 152. 
münze (bot.) 98. 
mürbe 40, 69. 
mürr i sch 113, 118. 
mu tze 60, 84, 132. 

N 

nabe (am rade) 64. 
nabel 71, 
nach 198, ( = gemäss) 8, 

n. e inander 192. 
nachbar 6, 80. 
nachhe r 192. 
nachgebur t 80. 
nachlässig 188. 
nachr ich t 46. 
nach t 133. 



nachtigall 151. 
nacken 12. 
nackt 130. 
nadel 25, —öhr 25, 135. 
nagel 101, 183. 
nage ln : an—, auf— 101. 
nagen 70. 
nahe 139. 
nah t 133. 
name 22, —nsvetter 8. 
nase 119, — nloch 119, 

—nstüber 144. 
nass 25, n . und klebrig 158. 
na t te r 132. 
n ä h e n 132, aus— 162. 
nähern , sich, 139. 
nässen 25, be— (sich) 148. 
nebel 163, —ig 164. 
neben 141, n. e inander 

30., —gasse 165, —sonne 
30, 38. 

necken 24, 202. 
nehmen 16, ab— (trans.) 

42, (intr.) 16, 177, an— 
34, 52, auseinander—18, 
he raus — 67, weg— 122. 

neid 67. 
ne iden : be— 14. 
neigen, sich, 155. 
nein 140. 
nessel 199. 
nes t 28. 
net t 44. 45, 180. 
netz 160, —nadel 25, 

—strick 160. 
neu 132, —gierig 96, 

—jähr 132, —lieh 169. 
n e u e m : er— (sich) 132. 
neun 164, —zig 164. 
nicht 4, 84, n. e inmal 18. 
nicken 191. 
niederung 1, 83. 
niedlich 180. 
niedrig 83. 
niere 2, 111, 197. 
niessen 126,— würz 71,185. 
nisse 151. 
noch 55, 158. 
nonne 84. 
norden 123, 142. 
no t 17, 144, 160, in n. 

sein 160, in n. geraten 
96. 

nörz 146. 
nötig 73. 
nudeln 113, 134. 
n u n 12, (n. also) 23, n u n ! 

10. 
nu r 5, 68, 159. 
nuss , siehe hase lnuss , 

—schlaube 77. 
nu tzen 92, 194. 
nüch te rn 193, mi t —em 

magen 198. 
nützl ich 92. 
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О 
ob 10, ob —oder 155. 
oben auf 136. 
ober-: das о—e 136, o—er 

136, —fläche 136, — 
haup t 109. 

obst 136. 
ochs 200. 
oder 10, 23. 
ofen 68, — gabel 175, 

—klappe 105, — quast 
85, 87, —tür 105, — 
wisch 85. 

offen 195. 
oheim 89. 
ohne 109. 
o h n m a c h t : in o. fallen 14. 
ohr 40, —enschmalz 99, 

—feigen 141,—gehänge 
40, —läppchen 40. 

onkel 75. 
opfer 63, 189, —fest 189, 

190. 
opfern 80, 189, 190. 
ordent l ich 44, 170. 
ordn | enl 70,—ung 26,170. 
Orion 67. 
osten 171. 
ostern 89, —tag 56. 

Ö 

öffnen (sich) 195. 

P 

paar 24, 87. 
paaren , sich, 46. 
packen 166. 
palmsonntag 71. 
panioffel 110. 
papier 53, — drache 53. 
pappel 169. 
pa s sen : auf— 4, 150. 
passend 14. 
passgänger 135. 
pas te te 51, 96. 
pech 125. 
pein 7. 
peitsche 91, 110. 
pelz 65. 
perle 1, 12. 
pfad 125. 
pfähl 101, 121. 
pfand 113. 
Pfannkuchen 16,32, 39,80. 
pfeffer 100, (spanischer) 

54, —kuchen 146. 
pfeife 148, 176, —n 148, 

152. 
pfeifenkopf 181. 
pfeü 132, 191. 
pfeiler (am feuerherd) 195. 
pferd 82, (feuriges) 194, 
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195, —edecke 8, - ege-
schir r 78, 159, —ehaar 
35, —ehaarwmm 137. 

pfiffig 203. 
pflegesohn, —tochter 195. 
pflegen 99. 
pflichtgespann 13. 
pflock 101. 
pflüg 2,125, —messer 151, 

—sterz 2, —stürze 12Г>, 
128, —schar 125, 162. 

pflücken: aus— 158. 
pflügen 3, 125. 
pfriemi'en) 8, 100, 14g. 
p fund : V« pf. 182. 
pfütze 79, 83. 
phantas ieren 8. 
picken 118. 
pilz 68. 
P inus sylvestris 20, 46, 90. 
pipen 187. 
pirogé 74. 
pissen 151. 
plache 150. 
p lagen : ab— 158, sich 

44, 158. 
p lappern 34, 102, 146. 
plat t 81. 
platz 161,203, p .haben 150. 
platzen 152. 
plä tschern 81, 145. 
plät ten 81. 
Plejaden 3, 11. 
plötzlich 115. 
plumpstock 110. 
p lüsch 106. 
pochen 144, 156. 
polster 177. 
porös 69. 
porzellanschnecke 52. 
posament 191. 
possen 88. 
post j knech t21 , —Strasse 

21 . 
po t z t ausend ! 24, 156. 
p rah len 58. 
prahler 58, 88, 200. 
prasseln 70, 130, 150,151. 
preis 33. 
preisen 88. 
preisselbeere 67. 
pressen 38, 168. 
pr ies ter 107, (muhamm.) 

89, - s c h a f t 107, 159. 
prise 181. 
propfen 99. 
Prozente 194. 
prüfen 119. 
prügel 188, —n 36, 176. 
p s t ! 180. 
pud 101. 
pulver, s. schiesspiüvcr 

—hörn 148. 
punk t 99. 
puppe 106. 
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Q 

quadrat(isch) 168. 
quaken 70, 83 . 
quäl 7, 36. 
quart ier 44. 
quaste 22. 
quälen 7, sich 7, 201. 
queckengras 154. 
quecksilber 63. 
quelle 134. 
qvtendel 178. 
quer | ba lken 61, —gasse 

54, —holz 125, (am 
Schlitten) 51, - r i emen 
194, —über 194. 

quetschen 83. 
quieken 187. 
qui t tung 22. 

R 

rad | feige 171, —Speiche 
193. 

r ahm 39. 
r aud 25, 36, (am hüte) 43 . 
ranzen 78, 156, 194. 
r.mzig werden 109. 
rappe 25. 
rascheln 70. 
rasen 131, — hügel 161, 

170, —platz 13, 195. 
rasend sein 6, r. werden 

193. 
ra t 14, - e n l 4 , e r — 7,96. 
r.itte 24. 
raub | tier 52, 170, —vo-

gel 170. 
rauben 121. 
rauch 163, —fang 87, 

- l o c h 161. 
rauchen 28, (pfeife) 174. 
raufen, sich, 130. 
r äum finden 150. 
rächen 159. 
rädelsführer 78. 
r ä t se i 30. 
räuber 51. 
r äuchern 163. 
räuspern, sich, 197. 
r e b h u h n 102. 
rechen 74. 
rechnen 38, 124, 126, 154. 
rechnung 154, skunst 38. 
rächt 123, die rechte seite 

(eines gewebes) 104, 
—eck'ig) 168, — schaffen 
177. 

recken, sich, 58. 
rede 33, —n 107, 146. 
redlich 163, —keit 177. 
reflex 154. 
regen 134, —bogen 7, 115, 

—wurm 13, 84. 
regnen 134, 140. 
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reiben 121, ein— 117. 
reich (das) 133. 
reich 106, —tum 106, 170. 
reichen : er—137, hin— 

137. 
reif (fass—) 70. 
reif 94. 
reifen, reif werden 11, 104. 
reihe 26, 53, 180, in einer 

r. 30. 
reihen : auf— 169. 
reiher 74, 179. 
rein 158, —igen 158, 

- l ieh 45. 
reisen 144. 
reisig 130, 145. 
reisker 46. 
reissen 142. 158, 182, 

(schmerzen) 127, ab— 
42, 158. auf— 158, los— 
42, sich 12, 158, nie
der— 18, zer— 158. 

reissend 29. 
reit í en 30, —peitsche 

91, —pfeid 30. 
reizen 24, an— 169. 
religion 161. 
r e n n e n : an— 167. 
rennt ie r 99. 
renoviren 122. 
re t ten 134. 
ret t ig 70. 
reuen : be— 196. 
reuse 117, 144. 
rheumat i smus 127. 
r ichter 176. 
r ichtung 23, 84. 
r iechen 151. 
riedgras 38. 
riefe 175. 
r iemen 181. 
riese 192. 
r inde 47, 50, (linden—) 

77, 110, — n : ab— 42. 
r ing 133, 192, — finger 22. 
ringel :, na t t e r 132,—taube 

191. 
ringeln, sich, 22. 
r ingen 65. 
r innen 165, ge— 139, 166. 
r ippe 1. 
r ist 104, 193. 
ritze 142. 
rock 119, 179, (v. lein-

wand) 153. 
rogen 2» 0. 
roggen 18. 
rohrpfeife 54, 88. 
rollen (sich) 29, 131, a u f -

159. 
rollholz 26. 
rostig werden 175. 
rot 37, r. werden 36. 
rotz 84, —ig 84. 
rö ten : er— 36. 

rubel 126, 160. 
rüder 66. 
ruf 88, 178. 
rufen 27, 181. 
ruhe 57. — n 56. 
ruh ig 57, 83, 176. 
r ü h m 88. 
rund 131, 184, —herum 

159. 
runden (sich) 184. 
runzel 54, 59, —ig 54, 

—n (sich) 60, 96. 
rupfen 158, aus — 134. 
rus s 43. 
russ I e 178, 203, —in 84, 

isch 203. 
ru t e 48, (die männl.) 

157, 163, 176, 183. 
riibe 130, (rote r.) 181. 
rücken 142, 177, auf dem 

(den) r. 85,—riemen 194. 
rück | grat 142, —lings 

78 , '— wärts 55. 
r ü h m e n 88, sich 58. 
rühren 163, sich 157, an — 

163, 170, be— 170, 
(obenhin) 118, u m — 3 1 , 
51, 83,102. zusammen -
102. 

rü lpsen 56. 
rüssel 119. 
rüt teln 83, 122. 

S 

saat ' körn 201, —krähe 
77.' 

sache 12, 21, 134. 
sack 53, 86, —pfeife 120, 

150. 
sagen 56, 159. 
sahne 39. 
saite 35. 
salvei 153. 
salz 167, — büchse 125, 

167, - e n 168, —ig 168. 
same 201, (sperma) 26, 

—nkorn 163, 201. 
sammeln 106, 109, ver — 

106, sich 109. 
s a m m t 9Ф. 
sand 39. 
sander 128, 149. 
sanft(mütig) 29, 83, 176. 
sarg 73, 173. 
satt 175, s. werden 166. 
sat tel 25, —n 25. 
sauber 44, 45, 158. 
sauer 32, 37, allzu s. 199, 

s—e milch 174, — amp-
fer 70. 

saugen 11, e in- , sich, 119. 
saumselig 86. 
sausen 61, 64, 65, 147. 
säbel 38. 



säen 2. 
säge 102. 
sänf t igen: be— 27, 29. 
sättigen, sich, 166. 
s ä u e r n : ein— 32. 
säugen 11. 
säule 30. 
säumen 111. 
schabhobel 116. 
schaben 46, 121, ab—, 

sich, 133. 
Schachtel 126. 
Schachtelhalm 22. 
schaden (der) 112, 123. 
schaf 74, 127, —fellgerber 

169, —pelz 165. 
schaffen: er — 142. 
schaft 9, 76. 
schale 179, (schälchen) 

180. 
schallen 21. 
schäm 90, (weibliche) 58, 

97, — gegend 90, —haft, 
—los 90. 

schände 50, 90. 
schar 195. 
scharf 138, 203, —gespitzt 

148. 
scharren 3, 180, 191. 
schart | e 62,148, —ig 149. 
schatten (der) 86. 
s cha t t en : be— 58. 
Schatzkammer 46. 
schaufei 56, 65. 
bchaukel 22, 156,189, —n 

126, sich 22, 155. 
i-chaum 68. 
schabe 48. 
schädel 109. 
schädlich 115, 123. 
schälen 154, ab—42 ,154 . 
schämen, sich, 73, 202, 

be— 51, 73. 90, 202. 
Fchärfen 138, (durch häm

mern) 173. 
schätzen 38, 124. 
scheckig 191. 
scheide 25, (des geburts-

gliedes) 148. 
scheiden 190. 
Scheideweg 31. 
scheinen 171. 
scheisse 99, —n 124. 
scheitel 82, 176. 
schelle 34, 150. 
schelten 22, 43, 44. 
schemel 60. 
Schenkel 97. 
schenken 93. 
scherbe 62, 198. 
schere 33. 
scheren : auf — (das ge-

webe) 76. 
scher | maschine ,—mühle 

76. 
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scherz 154, — en 154. 
scheuen 12. 
schichte 53. 
schicken 22. 
schieben 1 f>3. 
schief 74, 178, seh. wer

den 10. 
schieläugig 178. 
schiess [ en 95, ver—163, 

—pulver 157. 
schiff 41 , 72. 
sch immeln 99. 
schimmern 27. 
schimpfen 22. 
sch inden 128. 
schi rmen : be— 193. 
schlacht 201, —en 109, 

129. 
schlackern 83. 
schlaf 13, — en 139, ein— 

(v. gliedern) 139. 
schlag (apoplexie) 103. 
schlagen 95, 129, 156, 

sich 130, 176, 185, 201, 
auf— 159, be— (ein 
pferd) 155, he rum—156 , 
zer— 132, 199. 

sch lämm 28, 81, 82, — 
beisser 65 (vgl. gründ-
ling). 

schlänge 132. 
schlank 22. 
schlau 180, — hei t 180. 
schlafe 165. 
schlägel, s. schlegel. 
Schlägerei 201. 
schlängeln, sich, 22, 28. 
schlecht 90, 194. 
schlegel 75, 171. 
schlei(e) 51, 145. 
schleier 96. 
schleife 27. 
schleif Í en 40, 64, —stein 

40. 
schleim 82, 92, - ig 82, 92. 
schleissen 181. 
schleppen 118, 153. 
schleudern 20. 
Schlichthobel 117. 
schl iessen: ein— 49, sich 

50, ver— 135, zu— 104. 
schlinge 27, 70, 86, 117. 
sch l ingen: ve r—135 . 
schl i t tchen 100, 141. 
schüt ten 141, —bäum 

174, - Ständer 147. 
schloss 135. 
Schlucht 83, 198. 
schluchzen 12. 
sch luck: in einem s. 27. 
schlucken (ver—) 135. 
schlucken haben 18, 24. 
s ch lummern 13. 
Schlund 59, 105. 
schluss : e inen s. ziehen 7. 
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schlürfen 123. 
Schlüssel 135, —bein 177. 
schmachten : ver— 4. 
schmackhaft 175. 
schmal 5. 
s chman t 39. 
schmatzen 178. 
schmaus 12, 118, 187. 
schmächtig 186. 
schmähen : ver— 169. 
schmecken 175. 
schmeicheln : ein—, sich, 

28. 
schmelz | en 17, 151, — 

ofen 77. 
schmerz 19, —en 19,127. 
Schmetterling 82. 
schmied 168, — e 82, — en 

129, (dünner) 173. 
schmieren 117, 139. 
s chminke 104. 
schmutz 81, 105, —ig 17, 

105. 
schmutzen : be— 17, 105, 

198. 
schmücken 16. 
Schnabel 119. 
schnalle 164, —ndorn 164. 
schnappen 46, 57. 
schnarchen 34. 
schnarre 146. 
schnarrwachtel 59; 
schnat tern 56, 81. 
schnauben 171, 172. 
schnauze 119. 
schnauzen, sich, 150. 
Schnecke 153. 
schnee 31, —ammer 117, 

—fall 31, —flocke 123, 
—gestöber 30, 165, 
—regen 81, —schlämm 
117, —Schlittschuh 24, 
—wehe 65, 114, —wie
sei 32. 

schneide 138, —n 60,133, 
zer— 173. 

schneien 31. 
schnell 179, 197, 201, 

—wage 104. 
Schnepfe 95. 
schnitzeln 141. 
schnupfen 126. 
Schnupftabaksdose 73. 
schnür 57, 65. 137. 
Schnurrbart 86. 
s chnur r en 87. 
schnürband (der hosen) 

57. 
schober 57, 193, —n 193, 

auf— 13. 
schon 12. 
schöpf 165. 
Schoppen 83. 
schorf 50, 65. 
schorns te inröhre 176. 
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schoss 19, 182. 
scnote 54. 
schön 16, 85, —heit 16. 
schöpf | en 14, —kelle 135. 
schössling 49. 
schrank 153. 
schräg 155, 178. 
schrecken: er—12,42, 116. 
schrecklich 42. 
schreiben 138. 
schreien 70, 140. 
schrein 126. 
schreiten 195, (sachte) 151. 
schritt 195. 
schrot 24, 107, 166. 
sehuh 110. 
schuld 1, 93, —ig 1. 
schulde 172. 
schulter 4, 48, —blatt 48, 

—joch 67. 
schuppen (an der kopf-

haut) 82. 
schussfaden 193. 
schütz | dach 143, — geist 

103. 
schüchtern 35. 
schürze 182. 
Schüssel 169, 179. 
schütteln 82. 122, sich 83, 

122. 
schütten: aus— 164. 
schützen 193. 
schwach 35, 110, 200. 
Schwaden 93. 
schwager 29, 49, 65, 110. 
schwalbe 181. 
schwamm 68. 
schwan 2. 
schwanger 29, 97, 136, s. 

werden 98. 
schwänz 55. 
schwappern 145. 
schwärm 195. 
schwarz 51, —braun 64, 

—grau 168, —specht 45. 
schwatzen 81, 102, 146. 
Schwägerin 16. 
schwächlich 90. 
schwärmen 190. 
schwärzen 51. 
Schwefel 79. 
sehweif 55. 
schweifen : aus— 6. 
schweigen 151. 
schwein 124,—sborste 151. 
schweiss 157. 
schwelle 3. 
schwellen 152, 154, an— 

42, 79, 80, 152, auf— 
80, 151, 152. 

schwenken 126. 
schwer 29, —fällig 84. 
schwert 38. 
Schwester (alt.) 2,5, (jung.) 

27. 

schwieger | mutter 4, 49, 
— söhn 65, — tochter 72, 
—vater 8, 49. 

Schwiele 42. 
schwimmen 18. 
schwinde 65. 
schwingen 126. 
schwirren 103, 118. 
schwitz | en 157, —bank 

81. 
schwören 14, 173. 
schwur 173. 
schwühl 102. 
sechs 192, —zig 195. 
see 79, schwalbe (Sterna 

hirundo) 179. 
seele 25, 188, —nheil 121. 
segeh 95, 170. 
segnen 95. 
sehen 77, ein— 14, 32. 
sehne 150, (am wollschlä-

ger) 45. 
sehnen, sich, 173. 
sehr 19, 104. 
seichte stelle 23. 
seide 108. 
seife 127. 
seih ! en 117, - er 117. 
seil 98, 199. 
sein 107, 108. 
seit lange 187. 
seite 1, 20, 23, 53, auf 

der, die s. 38,—nstechen 
186. 

selbst 34, von s. 161. 
selten 112. 
senden 22. 
sengen 11, 200. 
senken, sich, 195. 
sense 130. 
sentenz 119. 
setzen 51, 81, sich 81, 

herab— (den preis) 195, 
196, über— (über etwas) 
61, ver— 78, wider—, 
sich, 45. 

Sibirien 132. 
sichel 142. 
sicher 2. 
sichtbar sein 93. 
sickern: durch— 120. 
sie (sing.) 200, (plur.) 200. 
sieb 3, —en 3. 
sieb | en 137, —zig 138. 
siedeln : an — 203, über— 

78. 
sieden 199. 
Siegel 105. 
siegen : be— 132. 
sieh! 35, siehe da! 2. 
silber 63. 
Simbirsk 181. 
singen 31. 
sinken 110, 177. 
sinn 161. 

sitte 27. 
sitzen 81. 
skropheln 91, 196. 
so 58, 130, 163, s. viel 

188, - eben 92, —gleich 
66. 

socke 184. 
Sodbrennen 36, 67, 153. 
sohle 95, 177. 
söhn 19. 
solcher 130. 
soldat 114. 
sommer 139, —sprosse 

175. 
Sonnabend 149. 
sonne 38,—naufgang!71, 

—nblnme 38, — nfins-
ternis 164,— nstrahl 143. 

sonntag 203. 
sonst 192. 
sorg | e 48, 125, 153, 185, 

- enfrei 57, —los 185, 
—fältig 162. 

söhnen : aus— (sich) 72, 
ver—, sich, 142. 

spalte 142, —n (sich) 142. 
spaltbar 76. 
span 174. 
spange 164. 
spanne 152. 
spannen: an 79, aus — 

58, 168,bei— 105, los 
168, vor— 79. 

spann | kräftig 104, — 
strick 165. 

sparsam 109. 
spass 88, 154, zum s. 31, 

—en 154. 
spatze 113, 131. 
specht 191. 
speichel 127. 
Speicher 74. 
speise 136. 
speit 100. 
sperma 26. 
sperren (die äugen) 169, 

aus— 58. ein— 49, 
ver— 104, (das licht) 58. 

sperrweit 179. 
Spiegel 66, 78. 
spiel 200, —ball 112,173, 

—karte 59, —mann 200, 
—zeug 160, 203. 

spielen 203, (ein instru-
ment) 56. 

spiess 119. 
spindel 24, —kämm 49, 

—scheibe 26. 
spinne 11, —ngewebe 11. 
spinn | en9, — rocken 124. 
spitzen: zu— 148. 
spitzig 148, 154. 
Spitzmaus 56. 
Splitter 151, 174. 
spornen: an— 169. 
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spott 87. 
spotten 87, тег— 87. 
sprechen 56,107,119,140, 

(leise) 151, ver— 93, 
119. 

spreitze 179. 
sprengen 114, 122, be— 

122. 
Sprenkel 102. 
spreu 6, 47. 
Sprichwort 119. 
springen 121, auf— 152, 

hinauf— 20. 
spritzen 96. 
sprosse 151, —n 152. 
spröde 89, 94. 
spucken 127. 
spule 133, Werkzeug zum 

spulen 48. 
Spulwurm 144. 
spur 25. 
spül | en 189, —icht 87. 
staar 150. 
Stachel 119,—schwein 182. 
Stadt 48. 
stahl 52. 
stall 203. 
s tammende 162. 
stampfen : zer— 176. 
stampf | er 67, 73, —trog 

72. 
stange 145, 150. 
stark 44. 94, 95, 137,162, 

165, 200. 
starr 47, —köpfig 152, 

—en : er— 47. 
statt 203. 
stattl ich 80. 
s ta tur 111. 
staub 166, 167, 175, —re

gen 25, 28. 
Ständer (zum aufhängen) 

155. 
stärke 200. 
stechen 118,186, (tot) 129, 

durch— 152, ein— 186. 
stecken (der) 145. 
stecken 186, s t . bleiben 

37, 58, 82, an— 121, 
201, ver— (sich) 106. 

stehen 166, st. bleiben 
164, zum st . br ingen 
164, auf— 166, ver— 
14, 32. 

stehlen 201. 
steigen (v. wasser) 54, 

ab— 4. auf— 13, em
por— 42, er— 42. 

Steigbügel 28, 108, 193. 
steil 185. 
stein 188, —beere 97. 
steissbein 128. 
stelle 161, 203, —nweise 

81. 
stellen 51 . 

Stengel 173. 
s teppe 45. 
sterben 202. 
stern 134, — schnuppe 134. 
Steuer (abgäbe) 75, 93, 

193. 
s teuerrader 66. 
stick ! en 162, —erei 146, 

162. 
s t i cken: er— 50, 102. 
stiefel 8, —schaft 76. 
stief— 142. 
stiel 9. 
stier 200. 
still 48, 83, 176, s t i l l ! 

180, —en 83. 
s t imme 115, 183. 
s t immen (ein Instrument) 

12. 
s t immen : be — 111. 
s t inkend 151. 
st irn 129. 
stock 94. 171. 
Stockwerk 53. 
stocken 139. 
stolz 89. 
stolpern 156, 
stoppel 40. 
stossen 163,187, (mit dem 

fuss) 156,157, (in einem 
mörser) 176, (mit den 
hörnern) 117, sich 129, 
auf— 56, 167, durch— 
152, k l e i n - 190, 199, 
um— 79. 

stottern 171. 
stöbern : durch — 46. 
Stöpsel 99. 
stören 57, 185. 
s törr | ig 152, —isch 113, 

s. sein 183. 
stössel 67, 73. 
stössig 117. 
straff 59. 
s t r a m m 59. 
s t rampeln 156. 
Strasse 14. 
s t rähne 54. 
s t räuben 166. 
strebe 160, 179. 
s t rebsam 35. 
strecken, sich, 68, aus— 

68, 185, sich (nach et
was) 59. 

streiche(l)n 121. 
streif 25, —ig 25. 
streifen (an etwas) 118. 
streiten 159, 201. 
s t rengen : an—, sich, 103. 
streuen 114, zer— 113, 

sich 113, 114. 
strick 98. 
str icken : ver—, sich, 6, 

184. 
Striegel 43, —n 43. 

s t roh 192, —halm 97,192. 
stromab(wärts) 4, 84. 
s t rophe 121. 
s t römen 29. 
strumpf 184, —band 170. 
Strunk 79. 
s t ruppig 83, s. werden 165. 
stufe 60, 113. 
s tuhl 64, 106. 
s t u m m 181. 
stumpf 87, 106, s. werden 

87, 106, (v. den zahnen) 
145. 

s tunde 116. 
s tü rm 16S. 
stute 66. 
stutzig 183. 
stück 60, 62, C6, 158, in 

s - e gehen 198, —chen 
198. 

stücken : an— 123. 
s t ü r z e n : ein— 18, n ie 

der— 18, um— 176. 
stütze 160, 162, - n 160, 

162, 179, auf—, sich, 
155. 

suchen 152, unter— 119, 
v e r - 119. 

sudeln : be— 17, 81. 
s u m m e n 90, 118, 163. 
sumpf 153, —ig 153. 
suppe 22, 154. 
stielen 68. 
sünd í e 138, —ig 138. 
süss 175. 

T 

tabakspfeife 181. 
tadeln 51. 
tag 76, den ganzen t. 53, 

t. und nacht zusammen 
159, — esanbruch 154, 
—sichtig 183, —en 143, 
172. 

talg 182. 
t anne , s. Abies, P inus . 
t an t e 89. 
tanzen 158. 
t appen (herum—) 46. 
tasche 69. 
tasse 180. 
tas ten 46. 
ta tar | e 175, —in 175. 
tau (seil) 199. 
taub 40. 
taube 71, 191, (zahme) 75. 
tauchen 184, ein— 109, 

unter— 184. 
taufen 80. 
taufpat | e 36, 47, —in 47. 
taugen 31. 
taugenichts 81 , 94. 
tauglich 14, 31, 73. 
t aumeln 126. 
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tausch Щ , —en 192. 
tausend 103. 
täglich 76. 
teig 189, — ig 158. 
teller 158. 
tenne 26. 
teuf el 15:з. 
thai 1. 
thau 124. 
thee 180. 
theer 124. 
theil 197. 
theilen: ab— 111, aus — 

197, ver— 190, 197. 
theiier 29, 33. 
thier, wildes 55. 
thon 165. 
thor (das) 3k 
thöricht 6. 
thräne 140. 
thun 171, hinzu— 52. 
thür 3, — angel 166, — 

klinke 104,—pfosten 21. 
thymian 178. 
tief 158, —e 158, t—e 

stelle (in einem fluss) 
9, 166. 

tiken 186. 
tinte 180. 
tisch 118, (festlicher) 64. 
toben 45. 
tochter 36. 
tod 202, (personif.) 11. 
toll 193, t. sein 6. 
topf Ш , 190. 
tosen 157. 
tönnchen 182. 
töten 202. 
traben 32. 
trachten: be— 99, 188. 
tragbahre 90. 
tragen 28, 132, ab— 133, 

auf— 52, er— 177,186. 
tiaktiren 118. 
traube (v. beeren) 114, 

141. 
trauern 48, 74. 
traurig 48. 
traufdach 202. 
träum 161. 
trächtig 97, t. werden 98. 
tiäge 30, 86, 188. 
tränken 153. 
träumen 161. 
treber 100. 
treffen 82, 170, über— 14, 

zusammen— 161. 
treiben 44, an— (zur 

eile) 198. 
trennen: auf—, sich, 129. 
treppe 109, —nstufe 60, 

113. 
tresse 191. 
treten 108, 156, 157, nie

der— 157, 163. 
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trichter 198. 
triefen 119. 
trink | en 12, —geschirr 

77, 135, -g l a s 63. 
trippeln 28, 200. 
trocken 42, 169. 
trocknen 42, 78,169, ein— 

124. 
troddel 22, 147. 
trog 76, 77, 156, 197. 
trommel 94. 
tropfen 172. 
tröpfeln 172. 
trösten 27, sieb 27. 
truthahn 69. 
trüb 99, 102, —en 102. 
tschuwasche 186. 
tuch 165, 175, (stoff) 109. 
tunken : ein— 109. 
tückisch sein 17. 
tüpfel 102. 
typhus 199. 

U 

ufer 138, —schwalbe 154. 
uhr 180, —kette 57. 
uhu 196. 
ulme 24, 51. 
um—willen 149. 
um | armen 19, —schweife 

gebrauchen 2, —sonst 
2, —stände machen 156, 
—weg: einen u. ma
chen 131, —zäunung 
(um das grab) 179. 

un | ablässig 167, — 
bändig 152, 179, 189, 
—bebaut 132, —behaart 
130, —bekümmert 185, 
—bequem 57, —be
schäftigt 110, —bestän
dig 27, —dicht 112, u. 
werden 153, —erwartet 
14, —fäbig 35, —flat 
167, —flätig 17, un
freundlich 118,—frucht
bar 38, 52, —gehörnt 
87, —gelenk 84, —ge
rade zahl 19, —ge
schickt 85, —getrübt 
166, —glück 122, — 
kraut 141, —längst 92, 
—massig 179, —ordent
lich 170, —passend 85, 
—rat 167, —reinlich-
keit (am körper) 73, 
—ruhe 57, 185, —ruhig 
57, u. werden 52, — 
sinnig 161, -tauglich 
73, 94, —tief 15, —tiefe 
15, 166, —verheiratet 
52, •—vernünftig 6, — 
verständig 14, -ver
ständlich 161. 

und 93, 155. 
ungefähr 20. 
unten 4. 
unter: das u—e 1, arm 

173, —bein 173, - halb 
4, —pfand 113. 

Ural (der fluss) 23. 
Uralsk 23. 
tirgrossvater 7, 89. 
urin 148. 
urteilen : be— 188. 

Ü 
übelriechend 151. 
über 194, —all 100, —-

anstrengen 13,—drüssig 
machen, werden 27, 
—einkommen 57, 72. 
—einkunft 57, —fluss 
95, —mass 19, — 
schwemmung 23, — 
wältigen 132, —zug 104. 

V 

vater 7, 8. 
Venus-hügel 46. 
ver | armen 188, —brä-

mung 154, —derben 
101, 109, 125, —dicken 
135, —dorben werden 
(v. eiern) 119, —druss 
haben 158, —fall: in v. 
geraten 160, —faulen 
133, —finstern, sich, 
164, —gebens 2, 31, 
—gessen 84, —gesslich 
84, —gleichbar mit 188, 
—gnügen, sich, 72, — 
grössern, sich, 7, — 
kehrt 177, —längern 
(sich) 201, —legen ma
chen 5, —legenheit: in 
v. geraten 5, 96, —letzt 
werden 4, —leumden 
10, —Heren 140, (den 
köpf) 5, —loren gehen 
34, 97, 112,140, -loben 
142, — lust 112, 122, 
123, —mögen (das) 88, 
—mögen 107, —mögend 
88, —nichten 97, — 
nunft 6,-pflegung 187, 
—ringern 16, —sauern 
199, -schieden 161, 
—schiessen 1>3, — 
schlag 184, —schönern 
16, —schlucken, sich, 
187, —stand 6, 14, — 
ständig 14, 26, —stür
ben 57, —strickt wer
den 8, —trag 57, 

trocknet 42, —unreini
gen 17, -wandt 164, 
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175, —wandter 167, 
—wandtschaft 14, — 
zeihen 61, —zweigen, 
sich, 173, —zweigt 31. 

vieh 182, 203, —bürde 
60, —seuche 89. 

viel 19, 91, so v. 160,188, 
wie v. 188. 

vielleicht 159, 198. 
vielfrass 193. 
vier 168, - zig 37. 
violin | e 77, —bogen 117, 

—spielev 77. 
vitriol 114, 116. 
vogel, wilder, 55, —beere 

103, —nest 28. 
volk 33. 
voll 172, v. werden 172. 
von 94, v.—an 86, v.—her 

86, 141. 
vor 192, - eilig 26,—dach 

202, —gespann 13, -— 
gestern 202, —banden 
sein 108, —hang 179, 
—haus 99, 137, —her 
84, —jährig 96, —kur
zem 92, —mals, —malig 
9, —n : das v. gelegene 
192, —sichtig 123, 162, 
—teil 92, 194, —teil
haft 194, —wand : vor
wände gebrauchen 156, 
—Zeiten 155. 

vorder—: das v—e 84, 
—fuss 48, —haus 112, 
—teil 84. 

vornehm 7. 
Vorrats | grübe 92, —haus 

74. 

W 
waare 21, 128. 
wabe, s. honigwabe, 

—nhonig 59. 
wache 51, w. stehen 51. 
wachen: auf— 201, be— 

123, über—99. 
wachholder 194. 
wachs 15. 
wachsen 196, heran— 137. 
wachtel 110, —könig 59. 
wade 46. 
wage 157, 202. 
wagen 38, 193. 
wahr 184. —haft 163, 184, 

—heit 163, 185, 
—scheinlich 107. 

wahren: be— 123. 
waise 165. 
wake 197. 
wald 201, —geist 5. 
walken 108. 
wallach 82. 
wand 124, —brett 40. 

wandern 144. 
wanken 200. 
wann ? 43, w. immer 43. 
wanne 61. 
wannen 121. 
wanze 41. 
warm 15. 
warten 66, 99. 
warum ? 14, 86. 
warze 148. 
was? 86, w. für ein? 23, 

86. 
wasser 152, —fadenwurm 

137, —Jungfer 25,—linie 
139, —melone 6, — 
nymphe 204, —sucht 
152, 153. 

wasch | en 140, 191, — 
becken 80, —kanne 68, 
—krug 67. 

waten 8. 
Wächter 51. 
wägen 202, er— 188. 
wählen 125. 
wälzen (sich) 29, 78, 203. 
weben 163. 
weber | kämm 38, —schaft 

65, —Schiffchen 15, 
—spule 133. 

Webstuhl 103. 
Wechsel 192, —n 192. 
wecken 201. 
wedeln 198. 
weg 140, —zeichen 84. 
wegen 77, 103, 107, 149, 

161. 
weh tun 19. 
weib 6, altes w. 60, —chen 

(v. tieren) 3. 
weich 131, —en : ein— 53. 
weichen (die) 103. 
weichen : zurück— 177. 
weichsel(baum) 186. 
weide(baum) 27, 44, 144. 
weife 54, —n 54. 
weinen 26, 84, be— 115. 
weise: auf diese w. 58. 
weisen : ab — 169. 
weiss 146, 154, —brod 75. 
weit (v. kleidern) 145. 
weit (ferne) 16.. 
weitern: er— (sich) 115. 
weizen 172. 
welken : ver— 11, 145. 
weis 140. 
weit 162. 
wenden (sich) 100. 
wenig 112, ein w. 63, 70, 

101. 
wenigstens 18. 
wer ? 56, w. immer 72. 
werden 107. 
werg 128, 190. 
werfen 20, 95, (durch

einander) 175, (junge) 

142, sich w. 10, um— 
29, 79, 196, unter 99, 
sich 93, ver— 169. 

werkeltag 2. 
wermut 6. 
werst 140. 
wespe 120, 121. 
west 4. 
wetter 129, —leuchten 

137, 147. 
wetz j en 40, —stein 3, 

40. 
wickelband 102. 
wickeln 131, 183, 185, 

auf— 129, auseinan
der— 129, ein— 183, 
um— 183, ver— 6, 8, 
138, 184. 

wider | haken 62, —rist 
194, —schein 154, — 
spenstig 79, 152. 

widder 155. 
wie? 23, 95, w. lange? 

160, w. viel? 86, 88, 
188. 

wieder(um) 55, 132. 
wieder j hallen 21, 

—käuen 62. 
wiege 120, —nstange 122. 
wiehern 66. 
wiese 130, 192. 
wild 189, —er vogel 55, 

—es tier 55, 66, —pret 
55, 66, —schwein 57. 

wille 17. 
wimmeln 28. 
wimmern 27, 82,140. 
wind 136. 
windelbohrer 100. 
winden 100, 183,185, sich 

w. 45, 70, auf— 45, 185. 
winseln 82. 
winter 35, saat 195. 
wir 10. , 
wirbel | n : auf— 175, 

—wind 131. 
wirren: ver— 5, verwirrt 

werden 156. 
wirt 52. 
Wirtshaus 50. 
wischen: ab —149. 
wissen 96. 
wittwe 17, 165, —r 165, 

194. 
wo ? 15. 
woche 11. 
wogen 49. 
wohl 107, — an ! 8, —ha

bend werden 32, —ge
staltet 80, —riechend 
151. 

wohn | en 166, bei— 
(fleischlich) 54, —haus 
112. 

wolf 61. 
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Wolga 8. 
wölke 96. 
-woll | e 134, —Schläger 

156, 191. 
•wollen 126. 
worfeln 10, 121. 
wort 119. 
wuchs 111. 
wuhne 197. 
wände 127, —n : ver— 

127. 
wunder 156, —n, sich, 33, 

161. 
wurm 52. 
wurst 152, 172. 
wurzel 170, — ende 7S. 
wurzeln 170, ent— 67. 
w ü h l e n : durch— 191. 
wünschen 126. 
würgen : er— (sich) 106. 

Z 

zahl en 176, —reich 29. 
zahn 62, 148, —fleisch 

149, 173, —schmerzen 
149. 

zange 37, 42, 77. 
zank 159, —en 159, 201. 
zapfen (der) 99, (kiefer—, 

flehten—) 16. 
zapfen : ab— 14. 
zappeln 157. 
zauberer 7, 10, 30, 167, 

171, 199. 
zauber | formel 30, —mit

tel 10. 
zaubern 16, 30, 171. 
zäum 26, 90. 
zäun 54. 130,161, - p f ä h l 

187, —stange 199. 
zäh(e) 104, 162. 
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zähl | en 124, 126, —ung 
154. 

z ä r t e l n : ver— 9, 17. 
zäumen 136. 
zäunen : ab — 111. 
zecke 121. 
zehn 204. 
zeichen 93. 
zeichnen 138. 
Zeigefinger 148. 
zeigen 70, sich z. 93. 
ze ihen : ver — 61 
zeit 114, 136, 188, 200, 

z. haben 11. 
zelle (der b ienenkönigin) 

25. 
zeit 180. 
zer | brechlich 89, - b ro-

chen 113, 132, z. wer
den 198, —fleischen 
172, —lurapt 83. 

Zeremonie 26, 27. 
zeugbaum (am webestuhl) 

45. 
zeuge 133. 
ziehen 174, an 164, sich 

164, 172, a u f - 137,194, 
196, (die kette) 76, 
aus— (stiefel) 47, sich 
114, er 191, 196, 
heraus— 68, um— 78, 
vorbei— 17, zurück— 
177. 

zieche 104. 
ziege 62. 
ziegel 73. 
ziel 60, —en 161. 
zierlich 180. 
ziesel 27, 105, 170. 
zigeuner 186. 
z immer | n60 ,—mannl06 . 
zinn 164. 

Zinsen 194. 
zirpen 187. 
z ischen 43, 180. 
zi ther 173. 
zi t tern 83, 183. 
zitze 183. 
zorn 136. 
zott ! e 165. —ig 134, z. 

werden 165. 
zu 94, 141. 
zuber 62, 80, 147. 
zucken 87, 157. 
zugleich 34. 
zug i netz 90, 117, 121, 

136, r i emen 160, — 
seil 40. 

zukunft 84. 
zuname 52. 
zunder 15. 
zunge 181. 
zunichte werden 34'. 
zupfen 180, aus— 134. 
zurecht machen 177. 
zurück 55. 
zusammen 96. 
zuverlässig 145. 
zuviel 19. 
zünd | e n : an— 170, 

—hölzchen 151, —stoff 
71. 

zürnen 136, 196. 
zwanzig 137. 
zwei 16, der zweite 16, 

—schneidig 138. 
zweig 173, (— arm) 31. 
Zwerchfell 182. 
zwicken 182. 
zwiebel 125. 
zwilling 24. 
zwirn 137, —mühle 22. 
zwischen 53, —räum 53. 
zwitschern 183, 187. 



PÓTLÉK AZ ETYMOLOGIAI KÉSZHEZ. 

5. 1. antúáa%: [ + tobGig. anca толь]. 
8. 1. askal: [1. skal]. 
9. 1. afiía: [ + sor. lebE. ад§д ein liebes kind = alt. аси]. 
17. 1. irzdr: [-}- ?; vö. ^iirzfr]. 
18. 1. iran: [kaz. krm. ujg. oszmE. jarSn morgen; — 

«vö. ? im törlendő]. 
20. 1. jalav: [ + tobGig. jalau (ялавъ) Флагъ]. 
22. 1. jar: [ + alt. kom. etc."B. г]. 
23. 1. jer-: [kazE. ijär- folgen, nachahmen, jemandem 

etwas nachtun, kazB. djär- folgen, anhängen, nachahmen, tob. 
krmE. iär- erreichen, einholen, erlangen, ankommen; (tob.) 
begleiten, mit jmdem zusammen gehen, oszmE. är- erreichen, 
erlangen]. 

32. 1. jün [ + kaz. jün, 1. ASM. 98]. 
35. 1. yavas: [ + kazO. äüäs сильно желающш, располо

женный, сильно стремящ1йся]. 
40. 1. yßma: [ + kom. (С. Cum.) капа brett; — a kérdő

jel törlendő]. 
49. 1. yunfiéSeam: [vö. ZOL. 139 yon-cikam, yon-ickam, 

yon-iskam id. (шуранъ старше жены), ZOL. 14, 139. iskej де
верь старте мужа, ASM. 140 9skdj id. (mein Schwager (mannes-
bruder), der älter als mein mann ist)]. 

56. 1. kalDa: [kazE. kältä kurz, k. gSlan eidechse < per. 
kelte verstümmelt, kurz, ZENK. 757]. 

67. 1. kdtmd Г+ vö. komE. kärtmä birne (CCum. 125), 
nog.-tat. kürtmä wilde birne]. 

74. 1. kivÉsn: [mong. külüsün louage, payement, les inté-
réts (Kow.), seh weiss; miete, Zahlung, mietgeld (SCHMIDT)]. 

77. 1. kurSk: [vö. lebE. korak eine grossblätterige pflanze 
mit hohlen stengeln; rohrpfeife, kazE. kura ebereschengebüsch ; 
halm, trockene halme; unkraut (im sommerkorn), k. ciläk him-
beere. kazB. kura hohler stengel, baskK. kuraj rohrpfeife]. 

77—78. 1. kus-: a zárjelben [ ] lévő törlendő. 
. 79. 1. kÜGen: [ + kirg. kükén weichsei, BUDAG. 2 : 159]. 
Paasonen H. Csuvas szójegyzék. (NyK. XXXVII—XXXVIII. Mell.) W 
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82. 1. las: [vö. kaz. krm. kcs. kkirg. alacSk rindenjurte 
(kes.), hütte aus zweigen, sommerküche in dörfern (kaz. krm. 
kirg.)]. 

84. 1. mai: [< *um-al, 1. y,m vö. aj das untere ~ aj-al: 
ajal-jsn der untere teil; haj das binten befindlicbe ~ kaj-al-la 
zurück]. 

89. 1. rnufiéej: [a kérdőjel törlendő; + vö. ASM. 138. 
Sm-pifiís id.]. 

98. 1. p§jav: [«kaz. báj, baur> törlendő], 
99. 1. pSlfiiav: [ + tobGig. bulcau (öy/iipaez) cpoKt, Ha3-

Ha^eme cpoKaJ. 
108. 1. pur§s: [vö. kazB., kazO., misBug. bursdk id., oszm. 

porsuk id., ZENK. 215, csagKún. bursuk ein dem hunde áhnli-
ches tier mit schwarzweissem feli, aus welchem pelz verfertigt 
wird, baskK. burhSk dachs, altV. porsuk id.]. 

114. 1. sap: [vö. oszmE. sip verstárkungssilbe der adjek-
tiva: sip sivri ganz spitz]. 

116. 1. seyger: [ + komR. zayar grünspan]. 
118. 1. sdtken: [vö. sdi]. 
130. 1. éarSk: [vö. ? tobGig. zartak (anpmaKZ) MOPKOBL 

(murokrépa | mohrrübe), tobR. zartak, szartR. zardak id.]. 
133. 1. édt-: [ + ??; — vö. sirt-]. 
134. 1. s§G§r: [ + kel.-tör. cugari name einer getreideart, 

ZENK. 374, szartR. zayara das mais- und hirsenmehl und das 
aus ihm gebackene brod]. 

138. 1. si%-: [kel.-tör., tar. R. cig- einen knoten machen, 
zuknoten, eine schlinge machen; vö. csagR. cikin, csagKún. 
cikin knoten, oszm. cygyn ein tuch, in welches man etwas bin-
det und die zipfel zusammenknüpft, ZENK. 378, oszmR. c§kSn 
kleine börse, beutel, ranzen, csagKún. cSy§n mit den vier ecken 
zusammengeknüpftes tuch, oszm. cygawul seidenes bánd, wel
ches man dem falken und sperber um den hals legt, ZENK. 
378, csagKún. édjavul halsband, vogelhalsband, c§y§ldek bánd 
eines vogels, cSydldan anhang auf dem halse des vogels, oszm. 
cyglan halsband, der dem falken um den hals gelegt wird, 
ZENK. 378. — Csuv. i = köz-tör. §, vö. csuv. yir = köz-tör. 
k§r-; köz-tör. § a közép-ázsiai dialektusokban > i, vö. RADL., 
Phon. § 112]. 

138. 1. éiy§: [kel.-tör., tarR. ciga bindfaden, strick; vö. /jjf-j. 
138. 1. éüri: [vö. kaz. kom. alt. telR. jala strafgeld, geld-

busse (alt.); schuld, tadel, schande, unglück; (kaz.) verleum-
dung, kirgR. gála das fehlerhafte, das unrechte, der ungerechte 
verdacht, die verleumdung]. 

144. 1. éürhzen: [vö. mong. sirgoljin; vö. NyK. 2 0 : 4 7 1 ; 
21 : 129; 21 : 41], 



CSUVAS SZÓJEGYZÉK. 

Javítandók. •• 

Lap sor helyett olvasandó 
5. 26. fölülről apla, Szp. apla, Szp. id. 
9. 14. alulról kojkR. kojbR. 

11. 12. föl. san§n sanSn 
18. 1. » IvSé iv§s 
23. 5. » javdétar- javSstar-
24. 13. al. absehen abscheu 
25*. 7. föl. jdn3r jsner 
27. 1. al. j§B§lDd- j§B§lDat-
29. 13. föl. racTHü qacTbifi 
30. 9. al. obo schoben obö schober 
31. 15. » csakKún. csagKún. 
34. 8. » %ar§lt§- %ar§ltd 
35. 9. föl. kastár-ld kastár-h 
37. 14. al. aréinni aréinni 
44. 21 . » majn>HHKi> TaJH»HHKt 
44. 20. »> iütd SÜÉ£ 

47. 13. föl. S9G§r s§G§r 
48. 9. » schabe schabe 
48. 23. »> labatki laBatki 
49. 2. » schweien schweben 
53. 4. al. kön ken 
61. 2 3 . föl. kormányság kormányzóság 
63. 14. al. aslaDÍ aslaüi 
64. 16. föl. kdpsi . . . pir-kepsi kdpéi . . . pir-kdp. 
68. 22. föl. kimdrfiídk kimdrfiíek 
70. 10. al. k§tdk kStSk 
72. 13 » ópaTO ÖpaTa 
76. 10. föl. kSnódr k§nD§r 
79. 17. » kocán kocán 
80. 7. » küpjsdk küpfédk 

81. 9. » lap(tí§n- lapjs§n-
82. 7. » kíur§G9 kur§Gd 
82. 12. » lavSie lav§íd 
89. 12. « m§n-ky,m m§n-ky,n 
93. 13. al. ulmi ulm{ 

96. 19. föl. per, peri, perre p9r, pdH, pdrre 
99. 18. » t§rat tSrai 

104. 20. » pdS9 p?h 
104. 9. al . pitíédn piíiídn 
105. 18. » yurúéd %urtófo 
107, 9. föl. éul éul 

16* 
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Lap i 3or helyett olvasand< 
107. 2 . al. tsir-leGen tsirleGen 
110. 1. föl. siva siva 
112. 
116. 
116. 

5. 
1. 
5. 

al. 
föl. 
al. 

sejrák 
pa/Jsi 
sendrs 

sdjrek 
pa/Jsi 
senDre 

117. 
123. 
131. 
132. 

2. 
19. 
18. 
12. 

föl. 
» 
» 
• 

jeden 
8jjan9 
savriyke 
selá-

jeder 
sijan, 
savrirfkks 
dőlé

132. 14. » selán seién 
133. 25. » kush kush 
138. 15. » sivtUds sivítsds 
140. 9. al. leckni leckén 
143. 8. al. sülDen sülden 
144. 22. föl. süze süze 



A M, Tud. Akadémia kiadásában megjelentek; 
Asbóth Oszkár dr. A hangsúly a szláv nyelvekben.,,, .„, .,„ „„ 1 _ .,„ 1.60 
Bálint Gábor. Jelentése Oroszország és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanul

mányairól. Melléklet: 5 khálymik dana hangjegye .„. ..„ „ ,„ ,„. _ „., .... —.40 
— Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. 3 füzet. Egy-egy füzet .„. „ „. „~ .,„ 2.— 
Ballagi Mór. A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a Nyelvőr .,„ „.. ._ .„, —.40 
— Baronyai Decsi János és Kis-Viezay Péter közmondásai .„, „ .... ,„. —.20 
— Nyelvünk újabb fejlődése.,,, „, .„ „„ .„. .... .,., „ —.40 
Brassai Sámuel . A magyar bővített mondat ., „ .„. ,„. —.60 
— A mondat dualismusa „ .... .,„ ,„. ..,. „„ „. ,„ 1.20 
— A neo-és palasológia ügyében „,. . ,„ „„ .... —.60 
— Commentator commentatus. Tarlózatok Horatius szatíráinak magyarázói után —.80 
— Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit rosszul mondtak a com-

mentatorok Virg. Aeneise II. könyvére. Különös tekintettel a magyarokra —.80 
— Szórend és aceentus „ _. „„ „.. ..„ _ __ „,. ,„, ,„. „„ „„ .,„ „, —.80 
Budenz József. A németországi phüologok és tanférfiak 1874-ben Innsbruckban tartott 

gyűléséről „ .... .„. „.. .„, .,„ .,„ „„ .,., —.30 
• - Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Három füzet ,„ .,„ „ „. 4.80 
— Egy kis viszhang Vámbéry Ármin úr válaszára, vagyis «A magyarok eredete és a finn

ugor nyelvészet* czimü H. értekezésére .„, ,„ .„, .„. ,„. .... „., „„ .,„ —.40 
— Erdei- és hegyi-cseremisz szótár. (Vocabularium ceremissicum utriusque dialecti.) Főleg 

Beguly cseremisz szógyűjteményéből és az Ujtestamentom cseremisz fordításából 1.— 
— Magyar-ugor összehasonlító szótár. (Lexicon lángú® Hungaricas cum Linguis Ugricis 

comparatae.) 3., 4. és 5. füzet. Egy-egy füzet „„ „„ ,„ „,. „.. ..„ _ .,. .__ 2.— 
— Moksa-és erza-mordvin nyelvtan.,., ... ... .„. .„ _ .,„ .„. .... .... ..„ .„. 1.— 
— Podhorszky Lajos magyar-sinai nyelvhasonlítása... „, .,.. „„ .„. „ ~ „. —.20 
Fábián István. Finn nyelvtan „ „ .„. _ .,„ .... ,„. _ ,„. .,„ „.. 1.— 
Finály Henrik. A beszterczei szószedet. Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból. 

Az eredeti kéziratból kiadta, értelmező jegyzetekkel kisérte és teljes szómutatókat 
készített hozzá — .„, „„ .,„ „„ .,„ „„ ..„ .... „„ .„. „„ .,„ ,„. .„. .... .,„ ,„. 4.— 

— Adalékok a magyar rokonórtelmű szók értelmezéséhez ..„ „_ .,„ „. .... ._ ,„. —.40 
Gedeon Alajos dr. Az alsó-metzenzéfi német nyelvjárás hangtana .._. _.. 1.50 
Genetz Arwid dr. Orosz-lapp utazásomból _. „ ,„, „„ .„. —.40 
Goldziher Ignácz dr. A buddhismus hatása az iszlámra ,.„ ,„ .,_ „„ „„ „„ —.80 
— A muhammedán jogtudomány eredetéről „„ __ „.. .._ _. ,„ .,„ ..„ .... —.20 
— A nemzetiségi kérdés az araboknál „.. .... „ „. .„. _ „,. ..., „_ „. ..„ —.60 
— A pogány arabok költészetének hagyománya „., „„ „.. .,.. .,„ ,~. .„. ..,. .„. .„. 1.20 
— A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében, összehasonlítva a 

keleti arabokéval .... ,... ._ .,„ _„ ..„ ~~ .... .... .... .„. .._ .„ .„. 1.— 
— Jelentés a M. T. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről, tekintettel 

a nyomdaviszonyokra keleten „_ ._. „„ .... „„ ..„ „ „.. „.. „_ —.40 
— Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben._ .„ «_ ._. —.80 
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Kazinczy Ferencz levelezései . Közzéteszi dr. Váczy János I—XV. köt.: 1763—1818-ig. 

Minden kötet ára 10 korona. A II. köteté „. _ — — _. _ .... _.. 12.— 
Kégl Sándor dr. A perzsa népdal „. ..„ .... _.. .... .„. .... .... „ . —.90 
— Tanulmányok az ujabbkori perzsa irodalom történetéből .... .... .... „. 3.— 
Kunos Ignácz dr. Három karagöz-játók .... ~ .... ._ .... „.. .... .„. — 2.— 
— Kis-Azsia török dialektusairól ™ .... .... ... .... „_ — ,~_ .._ ~_ —.90 
— Naszreddin Hodsa tréfái. Török (kis-ázsiai) szövegét gyűjtötte, fordítással és jegyze

tekkel ellátta — _ .... ™ _ — .... ~~ — — 3.— 
— Oszmán-török nópkölt -si gyűjtemény. Két kötet .„ .... __ ._ .... _ „. 10.20 
— é s Munkácsi Bernát dr. A belviszonyragok használata a magyarban „ _ 1.— 



Gróf K uu n Géza. A kunok nyelvéről és nemzetiségéről „ ... .... „„ —.80 
— A sémi magánhangzókról ... .... „ „ —.75 
— Adatok Krim történetéhez .., _ —.40 
— Codex Cumanicus. Bibliothecae ad Templum Divi Marci Venetiarum prirnum ex 

integro edidit, prolegomenis notis et compluribus glossariis instruxit 10.— 
Lindensc l imid t Miliály. A verbászi német nyelvjárás „ .. „. _. _ —.90 
Lugossy József . Hangreudi párhuzam ezer példában .... .... _ —.10 
Mayr A u r é l dr . A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben —.20 
— Az íigynevezett lágy aspiraták phoneticus értékéről az ó-indben 1.20 . 
Melicli J á n o s . A gyöngyösi latin-magyar szótár-töredék. Veress Ignácz másolata fel

használásával közrebocsátotta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta — ._ 5.— 
— Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai. (A középfrank 

nyelvjárás térképével) .. _ _ „. .... .._ „. 1.20 
— A brassói latin-magyar szótár-töredék _ .„. .... _. —.60 
M o l n á r Alber t . (Szenczi-) naplója, levelezése és irományai. Jegyzetekkel ellátta Dézsi 

Lajos, Hasonmással, _ ^ _. _ .... .... .... 9.— 
M u n k á c s i B e r n á t . Arja- ós kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. I. kötet: 

Magyar szójegyzék s bevezetésül: A kérdés története .... „. „ .„ _ 12.— 
— Budenz József emlékezete „ _. 1.20 
— Vogul népköltési gyűjtemény. I. kötet: Regék és énekek a világ teremtéséről. Első 

füzet. Vogul szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése ós Reguly Antal hagyományai 

Kiegészítő füzet _ _ .„. 6.— 
II. kötet: Istenek hősi énekei, regéi és idéző igéi. Első füzet. Vogul szövegek és for

dításaik. Saját gyűjtése és Reg ily Antal hagyományai alapján 8.— 
III. kötet: Medveénekek. Első füzet. Vogul szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése 

és Reguly Antal hagyományai alapján _ „_ _. _ 10.— 
IV. kötet: Életképek. Sorsénekek, vitézi énekek, medveünn^pi színjátékok, állaténekek, 

mesék, találós mesék, néprajzi apróságok, földrajzi névjegyzék. Első füzet. Vogul 
szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése ós Reguly Antal hagyományai alapján 8.— 

— Votják népköltészeti hagyományok „ „. _ __. 4.— 
— Votják szótár. 4 füzet... .... ._ __ „„ 16.— 
Nyelvemlékek . Régi magyar — Kiadta a M. T. Társaság IV. kötet. Első osztály: 

Guary-codex .... ._ .... „.. „. _ .... .. .„. 2.— 
Második osztály: Egyházi vegyes könyv. (Winkler-codex) .... .... 3.«— 
V. kötet: A Jordánszky-codex bibliafordítása. Sajtó alá rendezte és kinyomatta Toldy 
Ferencz. A kész nyomtatványt az eredetivel összevetette, a Osemez-töredék szövegével 
kiegészítette és előszóval ellátta Volf György... .... .... „.. .... ... ..„ „„ 12.— 

NyelvemK'ktár . Régi magyar codexek és nyomtatványok. Szerkesztik: Budenz József, 
Szarvas Gábor és Szilády Áron. Közzéteszi Volf György. Tartalma: 

I. kötet: Bécsi-codex. — Müncheni-codex „ .... 4.— 
II. kötet: Veszprémi-codex. — Peer-codex. — Winkler-codex. — Sándor-codex. — 

Gyöngyösi-codex. — Tbewrewk-codex. — Kriza-codex. — Bod-codex „. 4.— 
III. kötet: Nagyszombati-codex. — Szent-Domokos-codex. — Virginia-codex. — 

Közzéteszik: Komáromi L. és Király Pál „„ „. 4.— 
IV. és V. kötet: Érdy-codex. Egy-egy kötet _. „ __ ..„ 4.— 
VI. kötet: Tihanyi-codex.—Kazinczy-codex. — Horvát-codex 4.— 

VII. kötet: Ehrenfeld-codex.— Simor-codex.— Cornides-codex. —Szent-Krisztina 
élete. — Vitkovics-codex. — Lányi-codex .... „ .... .._ „ „. 4.— 

VIII. kötet: Szent Margit élete. — Példák könyve. — Könyvecske a szent apostoloknak 
méltóságáról.,— Apor-codex. — Kulcsár-codex „. „ 4.— 

IX. és X. kötet: Ersekújvári-codex. Egy-egy kötet „ 4.— 
XI. kötet: Debreczeni-codex —Gömöri-codex „. „. .... .„. .... 4.— 

XII. kötet: Döbrentei-codex. — Teleki-codex .. .„. .... .... .... .... .... .... 4.— 
XIII kötet: Festetics-codex. — Pozsonyi-codex. — Keszthelyi-codex. Mískolczi-

töredék .... .... „„ „ .... _. ._. 4.— 
XIV. kötet: Lobkovitz-codex. — Batthyányi-codéx. — Cseh-codex... .„. .... _ 4.— 

Megrendelhetők a M. Tud. Akadémia könyvkiadóhivatalában 

Budapest, V., Akadémia-ntcza 2. sz. 
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