
Tatár nyelvjárási adalékok. 
(Második közlemény.) 

IV. Szójegyzék. 

[Szójegyzékemet a betűk következő sorrendje szerint állí
tottam össze: a vagy a, a, b, c, d, é, e, / , g, y, h, y, i, j , k, l 
vagy t, m, n, ó, e, p, r, s, s, t vagy i, a, iut v, z, S, j . 

A szövegekben előforduló szavak mind feltalálhatók a szó
jegyzékben a megfelelő alapszó alatt, csak a deverbális igéket 
meg a -kaj, -káj, -yena, -géná, -kgna, -kend kicsinyítő és beczéző 
képzős szóalakokat hagytam ki jobbadán. A szövegek szókincsén 
kívül több százra rúg azon szavak száma, melyeket társalgás 
közben, vagy egyenes kérdezősködés útján jegyeztem fel. A rövi
dítések közül: a. = arab, p. = perzsa, o. = orosz.] 

a9 á 
dbez (a. iáiL*. a ki valamit őriz, betart; a ki a Koránt be

téve tudja) müveit, tanult. Használatos mint megtisztelő meg
szólítás is. 

dbuska (permi tatár) férj. 
dbzar istálló, ól. 
dó éhes; delek éhség, éhínség; dcek- megéhezni. 
de- nyitni, kinyitni, dear demas — dzygna dcü kissé ki

nyitni; dcek nyílt, nyitott; dcel- kinyílni; dekec kulcs. 
dcmuya (o. octMyxa) nyolezad, egy nyolezad font; dcmvya 

cáj bir adj egy nyolezad font teát. 
dcü harag. 
dyac fa; dyac bdse a fa sudara. 
dya bátya ; dyaj bátyó, bácsi (házas ember). 
dyen- 1. dk-. 
dyez- 1. dk-. 



TATÁK NYELVJÁRÁSI ADALÉKOK. 3 3 1 

áyc.a pénz. 

áyer (a. yőd vég) vég, végső; áyer ejlá wáket§ délután, késő 
délután; áyerenda végül, utoljára. 

áymak (a. (S*e».f) ostoba, bolond. 
áj hold, hónap; ájney nicancé kéné a hónap hányadika? 

ájney héréncé -kéné a hónap elseje; ájney áktek kéné a hónap 
utolja. 

ajak láb; ajak jiszé a lábfej felső fele. 
ájaz felhőtlen, derült idő, bólót juk háwa. 
ájer- elválasztani; ájgrma külömbség; ájergl- v. ájrel- el

válni, elkülönülni. 
áj-háj ej-haj! 
ájü (ájeu) medve. 
ák fehér; áp-ák egész fehér, hófehér; áksel, áysgl halo

vány ; áyar- fehéredni, fehérleni; áyart- fehéríteni. 
ák- folyni; áygn folyó, folyás; áyen sü folyóvíz; áyez- fo

lyatni, folyni hagyni. 
ákca = áyca. 
áktgk végső, utolsó, maradék. 
ál- venni, fogni, kapni; más igének -a, -á képzős igenevé

vel kapcsolatban «képesnek lenni»: ktura ál- látni tudni, kwrd 
álma- látni nem tudni, ki nem állhatni; álder- elvétetni, el 
hagyni venni; áles- egymástól venni, cserélni; álester- kicserélni. 

ála tarka; ála kárya varjú, BopoHa. 
álaj úgy, igen ( — ja); álaj bulsa da mindazonáltal. 
álbaste rossz szellem, boszorkány; álbaste kilép báste meg

nyomott a boszorkány. 
áld előrósz, eleje valaminek; áldemda előttem, áldema elém. 
álda- csalni, megcsalni, rászedni; áldan- csalódni, meg-

csalattatni; áldar csaló; áldat- megcsalni hagyni. 
álde tés metszőfog. 
álén tés metszőfog. 

álla, allay (a. xjf) isten. 
álma alma. 
álten arany; áltenla- aranyozni. . 

amma (a. Lof) azonban, de. 
ána anya; nőstény, tojó; ána kmrká pulykatyúk. 
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ánda ott, oda; ándaj olyan; ándan onnan. 
áykáu szájpadlás. 
áyla- érteni, megérteni. 
áy értelem, figyelem; áysez ostoba, figyelmetlen; áysez-

dan véletlenül. 
dyra ostoba. 
áptera-, dptra- nem tudni, mit tévő legyen az ember, za

varban lenni, meggabalyodni. 
ára köz, közép; ul drada azonközben. 
drak§ (oszm. ĵf. rake) pálinka, bor. 
áre az a, túlsó; dndan dr§ azután. 
dres (o. poatb) rozs. 
drka hát ; drkal§k hátszijj a lószerszámon. 
ársgn rőf. 
art hát, mög; drttan kai- elmaradni. 
drtek több, külömb, fölösleg; ártgyrak több, külömb, jobban. 
ds- akasztani; ásel- akasztódni. 
ásel, dsl (a. JLO( gyökér, eredet) valaminek a java, drága, jó. 
dst az alja valaminek; jir ástgnda a föld alatt; dyac ástgna 

a fa alá. 
ds étel; dslek gabona; dia- enni, ásap betér- megenni. 
dsek (a. íi-áUi) szerelmes. 
dt ló. 
at név; dtle nevű ; ddas drusza. 
dt- dobni, vetni, lőni; dt§l vetődni. 
dta atya; hím, kan; dta kwrka pulykakakas; átaj atya, 

atyus. 
dtla- lépni, lépdelni; átlát- léptetni. 
dtna hét ( = Woche); átna ken péntek; átna kié csütörtök. 
áu vad, vadászzsákmány; aula- vadászni, zsákmányul ejteni. 
áu- dőlni, eldőlni; áuwarya tör- dűlőfélben lenni. 
áuna- fetrengeni, henteregni. 
áwur- fájni; áurü fájdalom; áivurt- fájni: bás§m áwurta 

fáj a fejem. 
áwul, áwel falu. 
áwuz száj; áwuzlek zabola. 
az kevés; ázfena kevéske, csak kevés; ázaj- kevesbedni; 

ázajt- kevesbíteni. 
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az- letérni a jó útról, elzülleni; ázyen rossz, züllött, heves. 
ázáu tés zápfog. 

ti 
dbd asszony, öregasszony, bába; ábéj, dbé anyóka, bába, 

parasztasszony. 
dbrákáj árnyékszék. 
dddb (a. u>j>t) tisztesség, tisztességtudás, jó erkölcs. 

ádám (a. *of) ember. 
dgdr (p. Jff) ha. 
ajrdn iró ( = Buttermilch). VÁMBÉRvnál csagataj ajran eine 

Art saurer Milch, die mit Wasser verdünnt und gesalzen ge-
trunken wird. 

ájt- szólni, mondani. 
dkdld membrum virile. 
dlbittd (a. jtíUít) valóban, természetesen. 
dlé még, most; dlé dd még most is; alégé az a bizonyos, 

az az említett. 
dpdj kenyér. 
aram (a. (•!>&») hiába! mihaszna. 
drém üröm. 
drld- szidni, megszégyeníteni, lehordani. 
átác kakas. 
dtám-tökem csigabiga. 
dtékdj atyácska. 

awwal (a. Jll) előbb, első; divwdldd az előbb, először; 
üwwdlgé előbbi. 

azér (a. wóLss.) kész, most, jelenleg. 
. 

b 
báyü bűbáj, bűvölés; báyüc§ bűvölő, kuruzsló, jós. 
báyjt (p. o^áao) szerencse; bá%etle szerencsés; báyetsez 

szerencsétlen. 
báj gazdag, gazdag ember; bájlek gazdagság; báj- meg

gazdagodni. 
bájay§ az a bizonyos. 
bájtak meglehetős sok; bájtak wáket unkán jó idő elmúlt. 



3 3 4 PKÖHLE VILMOS. 

bak- nézni, tekinteni. 
baka béka. 
bál méz; bál körte méh. 
bála gyermek; bálale ej oly ház, a hol gyermek van; bála 

táp- gyermeket szülni. 
bálcek föld, sár. 
balek hal ; balek bálésé rétestésztában sült hal. 
bálk- fényleni, ragyogni; köjás bálktg a nap felkelt. 
balta balta, fejsze. 
báltér csánk, lábikra. 
bár minden, a reákövetkező főnév után még rendesen da, 

da kötőszó áll; báré. da, bárese da mind, valamennyi. 
bár van ; létezik, a létező; bár idé v. bár éjé volt; bár sikéllé, 

bár kébék mintha volna, úgy látszik van; bárlek létezés, meglétei. 
bár- menni. 
barabar (p. *jf*j) együtt. 
hármuk ujj; átsez bármak gyűrűs ujj; bás bármak hüvelyk

ujj ; cancá bármak kis uj j ; imán bármak mutatóujj; urtá bár
mak középső ujj. 

bás- nyomni, elnyomni, rálépni; básel- elnyomódni, el
csendesülni. 

básu mező, szántóföld. 
bás fej, kezdet, vég; básak kalász, gabona feje; básla- kez

deni ; jeylaj báslayan elkezdett sírni. 
báska más. 
báskert baskír; báskertka bárerya baskírok közé menni, 

baskir földre menni. 
bát- elmerülni, elsüllyedni, alászállani. köjás bátkandan SULTJ 

naplemente után; báter- elsüllyeszteni, alámeríteni; bátkgl süp
pedős, süppedékes. 

báter, báter vitéz, bátor. 
báwur máj. 
báwuryalek hasheveder a lószerszámon. 
bázar (p. s\\\S) vásár. 
bája sógor; egymásra nézve bá$a oly két vagy több férfi, 

a kiknek feleségei testvérek. 
bábka szarufa. 
bajt, bájét (a. CÍOO) vers. 
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hajrám (p. *tau) ünnep. 
bakái csukló, boka. 
bálákáj kicsiny. 
balé, balt (a. ^Jb) igen ! helyes! 
bálés sütemény, béles. 
bdlké (p. aűOb) sőt. 
burákat (a. c*5o) áldás. 
borán bárány. 
bás (p. ,ujj) elég, azután. 
báták asszonyi szeméremrész. 
béd (baskír) = béz mi. 
bejé- tánczolni; bejét- tánczoltatni. 
béjék magas. 
béjér vese. 
bél- tudni, képesnek lenni; más igének -a, -á képzős ige

nevével : éra bél- ugatni tudni; béld.ér- tudatni, tudtára adni, 
megismertetni; bélék tudás, okosság; bélékié tudós, okos; bélén-
tudódni, kitűnni. 

bélán, blán, blá, val, -vei, együtt. Névmásokat genitivus-
ban vonz: sinép bélán veled; mint kötőszó: és: ájü bélán tislké 
a medve meg a róka. 

bélázék a kéz feje. 
bélén fánkféle sütemény, 6HHHI>. 
bér egy; bér . . . . bér hol . . . . hol; bérám bérám egyen

ként, egyik a másik után; béré, béresé, bérsé egyik, az egyik; 
bérgá együtt, együvé; bérgálas- egyesülni; bérek-, béréi- egye
sülni; béres- egygyé lenni, egybe forrni. 

bét- végére érni, elfogyni; betér- elvégezni, elkölteni, 
tönkre tenni. 

béz varró ár. 
bejek- magát unni, bánni valamit. 
beleérak sár, sáros; beleérat-, b§lcrat- besározni. 
bgráuk, bráuk csakhogy. 
hidra (or. BCApo) veder. 
bijá kancza. 
bik nagyon ; bigrák jobban, inkább ; biklá- bezárni. 
bikjár (p. VISVAJ) hiába, haszontalanul; béznén waket bikjár 

uitmáj nem telik az időnk haszontalanul. 
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bil derék; bilbdu öv. 
bir- adni. 
bisék bölcső. 
bit arcz, az arcznak a szemek alatti része. 
bizd- ékesíteni, kendőzni; bizdn- magát kendőzni, cziczo-

mázni. 
böcmak zúg, zugoly. 
bóddj búza. 
bóldn szarvas. 
bölón rét, kaszáló. 
bólót felhő. 
bórcdk, bercdk borsó. 
bórón orr; bórön tiségé orrlyuk; bóróny§ régi, ősi. 
bót czomb. 
bótdk ág. 
böz jég, jégeső. 
bóz- eltörni, elrontani. 
bózdu, bezdu borjú; bózdula- borjazni. 
bégélcdn bögöly. 
bégen (— bu ken) ma ; begenké mai. 
bekre, bekre púpos. 
berté'k, bwrtiuk mag. 
beten egész ; betennáj egészen, egész állapotban. 
bu ez; bu j§l v. bejei az idén. 
buyaj 1. nyelvtan. 
buydu békó (vasból). 
buydz, buyezldu torok. 
buj termet, hosszúság, test; ken bűje egész nap; dngy 

suizé bujenca az ő szavai szerint. 
buja- festeni; bujdu festék, festés, szín. 
buk trágya, bélsár. 
bul- lenni; bulü lét, levés; buler valamire való, jóra való; 

bulmas semmire való. 
bulaj így, ide; bulaj kii gyere ide! 
bulter tavaly; bult§ry§ tavalyi. 
burd ácsmunka; épületek faváza; burd- összeróni, ácsolni; 

burdce ács. 
burdj; burdjda burdj kar jduwa fergetegesen esik a hó. 
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burán hófergeteg. 
burgc t a r tozás ; burcem tartozásom. 
butelka (o. ÖyTHJiKa) üveg. 
buwun, bu'un kézcsukló, íz. 
buz sárga, szürkéssárga. 
buzturjáj pacsirta. 
buikán tuskó; tágármác biukáné kerékagy. 
buikmd női szemérem. 

ö 
cársáu (p. v^cöjU*) függöny, melylyel a szoba egy részét 

elkülönítik a nők számára. A függöny mögötti rész cársáu écé. 
cátan sánta, béna. 
các haj. 
các- vetni, szórni. 
cdj tea. 
cákás- koczintani (poharakkal). 
cűuikd csóka. 
cébén légy; tarazdné ácma; cébénlár kérd ne nyisd ki az 

ablakot; bejönnek a legyek. 
cébértkd ostor. 
cébés csirke. 
céja meggy; céjá teslS meggyszínű. 
céré-, ceris- rothadni, korhadni; cérék rothadt. 
ceban kemény kelés. 
cek- kimenni, menni; ceyar-, cekar- kivenni, kihúzni. 
cen (csag. cin, khinai cen) igaz, szent, tiszta. 
c§pcek veréb. 
ceray (p. MJÍ*) mécs, világ. 
cerse fenyő, eJina. 
cibdr szép. 
cigá halánték; cigácej, cigácéj kerékszeg. 
cik- húzni, viselni. (E szónak végső A-ját g-vé gyengülve 

nem hallottam.) 
clrék (p. viJbvL )̂ egynegyed. 
cirkáui (o. uepKOBt) templom. 
ciéówka dutyi. 
cőkör gödör. 



338 PROHLE VILMOS. 

cuke- csipkedni, csőrrel felszedegetni. 
culák félkezű. 
cum- alámerülni, alábukni. 
cárba leves. 
cuilmák fazék, korsó. 
cuimála kepe, boglya (körülbelül egy szekérre való). 

d 
da, dá és, is; illeszkedve: ta, tá. 
dáya patkó. 
dá/e még. 
dala síkság, mező. 
dán hír; dánlekle kiváló, híres. 
dana (p. bft>) tudós, bölcs. 
dáwaj (o. ^aBaü) adj! 
dájrwá (a. igy&ö, \+£.ő) per, perlekedés, feleselés. 
darwis (p. (jáo«»<>) szegény, koldus. 
dáuilat (a. o J . o ) gazdagság, szerencse. 
déréidd- vaczogni. 
d§ivar (p. )í*->t>) fal. 
di- mondani. Jelen idő: déj, digan alakja igen gyakran 

idézést jelez: tátarca bár tákmak digan síuz a tatárban van egy 
szó: «tákmak*). 

dilbutgá gyeplő. 
din (a. ^ió) hit, vallás; diné báska más vallású. 
derest, deres (p. o>»u/vi>) igaz; derestlek, dereslek igazság. 
duá (a. ls.S) imádság; duáda bul- imádkozni. 
dunjá (a. Lút>) a világ. 
dúst, düst, dus (p. CÍA-WJO) barát, duskaj barátocskám. 
dusman (p. ^^ót}) ellenség. 
dutldiul táltos ló. 
duisámbd kedd. 

é 
ŐC belső rész; écénddn ájt- magában mondani; écend sál-

zokon venni. 
éc- inni, éckála- iddogálni; écért- itatni. 
éj- hajtani, meghajlítani; éjéi- hajlani, hajlítódni. 
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éjd úr, gazda, szellem; ej éjdsé házi gazda; házi szellem, 
mely a gazdájától eladott vagy elhagyott házban sírdogál; dbzar 
éjásé istállóban tartózkodó szellem, mely csupa szeretetből össze-
gubanczolja a ló sörényét, de azt kioldani nem szabad; sü éjásé 
vízi szellem, mely a vízbe menő embert magához vonja és 
megöli. 

éjeik áll (— Kinn). 
éjár nyereg; éjárlá- nyergelni. 
éjdr- utána menni, követni; éjárt- maga után vonni, maga 

után csalni. 
éjid, éjid dél, éjid wákgte dél. 
éjná, énd tű. 
él- akasztani, felakasztani; élük- akadni, beleakadni; rá-

szállani, mint a madár az ágra. 
én barlang, vaczok. 
énd 1. éjnd. 
éné öcs. 
érémcék savó. 
érén csipa. 
éstd- kérni, óhajtani. 
és dolog, munka; éslá- tenni, dolgozni. 
ését- hallani; ésétél-, estél- hallatszani. 
éz nyom, csapás; ézlá- nyomozni, keresni. 

e 
ebddát (a. cuc>L..c) szolgálat, istenszolgálat, imádkozás. 
§yrt§bar (a. »Lü^f) tisztelés, becsülés, figyelemre méltatás; 

eyrtebar it- ügyelni, ügyet vetni valamire, figyelemre méltatni. 
§'/te]ar (a. vLü^-f) választás; §/t§jar kel- választani, vállalni. 
§jd 1. ójá. 
§ját stb. 1. óját. 
§nd§r pajta. 
§yye, sában §yye v. sában enygse ekekormány. 
§yy§rcak a lószerszámnak a hátra eső főrésze (BÁLINT GÁBOR-

nál : inircak hámpárna). 
§san- hinni, bízni. 
ezba (o. H30a) ház, házikó; §zba tuibásé háztető. 
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/ 
fájda (a. sjuli) haszon; fájdasez haszontalan, hasznavehe

tetlen, hiábavaló. 
fakgr, faker (a. *JJÜ) szegény. 
fdldncd (a. ^JÜká) némely, bizonyos; fdldncd wáketta egy 

bizonyos időben. 
fikér (a. jCs) gondolat, gondolkozás; fikér it- gondolkozni. 
fii (a. Joii) cselekedet. 
firistá (p. xJLÁji) angyal. 

g 
gasünica (o. rocTHHHiiija) vendéglő. 
gemér, guimér, yümgr (a. j+c) élet; guimér it- élni; guimér 

bujgnca az egész életben. 
grdz (o. rpa3b) piszok, sár. 
guibui, guibe (csag. köpü) köpü. 
gwmbá, gomba (o. ryőa, lengy. gqbká) gomba. 
gmzál szép. 

7 
yájsp (a. v̂AJLfc) bűn, hiba; yájepsez bűntelen, hibátlan. 
y&k§l (a. JűLfc) ész; yákelle eszes; yák§lsez esztelen. 
yálem (a. *JLfc) tudós, tudományos. 
T'áw? (a. jvit) gond, bánat, bú. 
yáskár (a. J w c ) katona. 
yubérnatör (o. ryöepHaTopt) kormányzó. 
yumer, yüm§r 1. gemér. 
yür, gür (p. »^T) sír. 

hazgr, hdzér (a. ^ÓLÖ.) kész, most; hdzérdd jelenleg. 
hám (p. *jfc) egyszersmind, úgyszintén. 
hámmá (p. a^já) mind; hámmásé mindnyája, valamennyi. 
hár (p. jjö) minden; hár kájse mindegyik; hár jirdá min

denütt. 
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hic, ic (p. &J&>) semmi, egy sem; hic bér jirda sehol; hic 

wáket soha; hic bulmasa legalább. 
hin (baskír) = sin t e ; gen. hlnéy. 
hisablas- (a. ^Luje) egymással elszámolni. 

X 

yabár (a. y^) hír, híradás. 

yájran (a. ^(wv^.) ámuló, bámuló; yájran bul- elámulni. 

yájwan (a. ^LAÖ.) állat. 

yák (a. (3~k) jog; jus, követelés. 
yal (a. JLÖ.) állapot. 
yálk (a. (JjJlö.) nép. 
yan, yan király. 
yarab (a. v«jíji*.) elpusztítás, tönkretevés; yarab it- elron

tani, elpusztítani. 
yatta (a. .-£&•) sőt, annyira hogy. 
yáwa, yáwa (a. LÍD) levegő. 

yájla (a. aJLy=>-) ravaszság, csel, fortély, ármány; ydjlacdn, 

yajlálé ravasz, ármányos. 
yézmát, yizmdt (a. v^vx-J^) szolgálat, munka, vesződség. 
yikájat (a. c o K ^ ) elbeszélés. 
yi'kmdt (a. v^+jGs.) bölcseség. 
/ojti gazda. 
yedeyet búbosbanka. 
yermdt (a. ĉ *v£s>0 tisztelet, tisztesség. 
yudaj (p. fj*J ,̂ («fjkfl*.) isten; /wda.7 tayala a fenséges isten; 

tayala = a. L<JL*Ji« 
/wr (p. .»á.) megvetett, lenézett; jwr fctftr- lenézni, megvetni. 
yus (p. yijá*.) jó; yus kildén isten hozott! 

i 
i, éj ej! hej! 
iddn padló. 
igén 1. ik-. 
ik- vetni; igén vetemény, gabona; igén igvxcé magvető, 

szántóvető. 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXVIII. 23 
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iké kettő; ikéncé más, második; ikéncé té'rle másféle. 
ikéndé, lkéndé, ikéndé wák§t§ késő délután. 
ikldn- tétovázni; nem tudni, mire szánja magát az em

ber. iké-hő\. 
ikmdk kenyér. 
im- szopni. Ha a tehén véres tejet ad, azt mondják: jelan 

ima kígyó szopja, imcák emlő; iméz- szoptatni; imé a tőgy 
(emlő) bimbója. 

in szél, szélesség. 
in- leereszkedni, leszállani; kójds ind a nap leszáll. 
indé most, már, immár. 
iptds barát, pajtás. 
ir férfi, férj; ir késé derék ember, igazi férfi; ir bála fiú

gyermek. 
irék szabadság; iréklé szabad. 
irén ajak. 
irta reggel, korán, holnap; irta belán reggel = in der 

Frühe; irta kildé korán jött ; irtddan suyya holnapután; irtágá 
holnap; irtdgé holnapi. 

is ész, eszmélet, elme; isémd v. iská tösmás nem jut 
eszembe; iská teser- rágondolni; isséz eszméletlen. 

is illat. 
is- fújni; jil isá fúj a szél. 
isán egészséges; isanlds- egymást üdvözölni elváláskor 

vagy találkozáskor. 
isém, isém (a. **wt) név; ismém nevem. 
iské régi, ócska. 
isnd- ásítani, ásítozni. 
isrék részeg, kábult; isréklék kábulat. 
isák szamár. 
isék ajtó; isék áld§ udvar; isék áldenda az udvaron. 
it hús; péskan it, kóryan it sült hús, pecsenye; tés ité 

foghús. 
it- tenni; ittér- tétetni. 
iték csizma. 

/ 
jabalak bagoly. 
jáfrak levél, falevél. 
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jáyse, jákse jó ; jáj(S§lek, jákselek jó, jóság. 
jak oldal, táj ; jakén közel. 
jak- fűteni, égetni, tüzet rakni, elégetni. 
jaki, jaki (p. aSL) vagy, avagy. 
jákt§l§k pír, esti pír, hajnalpír. 
jála- nyalni. 
jálan mező, vidék. 
jálanyac mezítelen; jálenájak mezítláb. 
jályan hazugság; jályance hazug, csaló. 
jálygz 1. jáyygz. 
jáman rossz; jámanlek rossz, rosszaság; jámansgla- unat

kozni, rosszkedvűnek lenni; jámanselau unalom, rossz kedv. 
ján oldal; jánemda mellettem, nálam. 
ján- égni; jánder- égetni. 
jangs (p. ^jls* lélek, tatár is pár, társ) kedves, szerető ; 

jankaj (p. .jU* kicsinyítő képzővel) kedves, szerető. 
jáyak pofa; az arcznak a fül felé eső része. 
jáye új. 
jáyy§r eső. 
jáyy§z, jályez egyedül, egyedül való; jáyygzya egyedül, 

egymagában. 
jáyles tévedés; hibás, téves; véletlenül. 
jár part; jár bás§nda a parton. 
jár, jár (p. XS) szerető. 
jár- hasítani. 
jára seb. 
jára- jónak, alkalmasnak lenni, megfelelni, tetszeni; járar 

helyes! járat- szeretni, kedvelni. 
járem és fél; iké járem kettő és fél. 
járté szegény. 
járt§ fél ( = halb). 
jása- csinálni, készíteni, tenni. 
ját- feküdni. 
ján- esni (csapadékokról); jáuwgm eső. 
jáwas szelid, puha. 
jáwuz merész, vakmerő. 
jáz tavasz; jáz kéné tavaszszal. 
jáz- írni. jázü írás. 

23* 
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jáz- köpülni; máj jáz- köpülni. 
já, ja különösen megszólitásnál használt indulatszó. 
jábés- megragadni, hozzáragadni, megmarkolni. 
jaj nyár. 
jakiamba (p. XAJUÍJO) vasárnap. , 
jdná ismét, újra. 
jás kor; jáélé koros, idős. 
já§ fiatal. 
jás könny; nedű. 
jásél zöld. 
jdsén villám; jasénnd- villámlani; jdsén jasénnaj v. jásén 

jáltraj villámlik; jásén sukte beütött a villám. 
jásér- elrejteni, eltitkolni; jdsérén titokban. 
játim (a. *AAJ) árva. 

•.' jégét, jékét legény, ifjú. 
jedrek ököl. 
jffla-, j§la- sírni; j§ylat- megríkatni. 
jej- gyűjteni, összeszedni. 
jek- ledönteni; j§jel- összeesni, rogyni. 
jel. év. 
jelan kígyó. 
jeldgz csillag. 
elya folyó. 
§lk-, jóik- tépni, kitépni. 

jer ének; j§rla- énekelni. :"..-. 
jerak messze; j§rakta a távolban. 
jert- tépni; jert§k tépett, rongyos. 
ji- enni, megenni; jimés étel, gyümölcs. 
jibár- küldeni, elereszteni. 
jidé hét; jidégán a gönczöl szekere. 
jik- befogni. 
jil szél; jilbérdá- lengedezni, lengeni, lobogni; jügár- szelet 

csapni; jillá- fújni. 
jilká nyakszirt. -• i 
jiyél könnyű. 
jir föld, hely. 
jit- elérni, elégnek lenni, jutni ; jitá, jitár elég; jitkán k§z 

felnőtt, eladó leány; jités- felnőni, megérni. 
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jitéz okos, ügyes. 
jókó, jek§ álom, alvás; jókó basa elnyomja az álom; jókla-

aludni, elaludni. 
jóm- nyomni, behunyni. 
jómóró gömbölyű; jómórka tojás. 
jómósak lágy, puha. 
jört, jgrt ház, lakás, épület. 
jót- nyelni, lenyelni. 
józok függő lakat. .• 
jed (baskir) ,= jez száz. 
jégán, jegén kantár. 
j'ég'ér- futni, szaladni. 
jérák szív. 
jere-, jer- menni, járni. 
jez arcz. 
jez száz. 
jez- úszni. 
juyar§ fel; juyarda, jukareda fent, a felszínen. 
juk nincs, a nem létező; juh isá csak nem, hátha. 
jul ú t ; juldas útitárs; jul§k- találkozni. 
jura- magyarázni, megfejteni; jur§ szántszándékkal. 
juiká hársfa, hársfahéj. 
jvilár eszelős, bolond. 
juitdl köhögés; juitállá- köhögni. 

k 
kábák szemhéj. 
kábák tök. 
káb§r (a. y^í) sír. 
káburya oldalborda. 
káé- menekülni, futni, kerülni; kácer- elkergetni, elriasz

tani, elmenni hagyni. 
kácan mikor? 
kadar (a. »Jö) mennyiség; ni kadar mennyi? mennyire? 

bu kadar ennyi, ennyire. 
kadr, kadar (a. »Jö) érték. 
káj melyik, mely; káj tuiská hová? káj tuistan honnan; 

kájda, kaja hol? hová? kájdan, kájan honnan? 
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kájen nyírfa. 
kájgs szijj. 
káj)'§, kájru bú, bánat, gond; kájyelg szomorú, bánatos; 

kájrer- búsulni, szomorkodni. 
kájmak tejfel. 
kájna- forrni; kájnat- forralni. 
kájnaya = yátgnngy ólórak irturane = a feleség bátyja; 

sógor; kájnana anyós; kájnata após; kájngs = %át§nn§y jasrak 
ir tuyane = a feleség öcscse; sógor. 

kájt- visszatérni; kájtar- visszatéríteni, visszaadni. 
kák- verni, kopogtatni; kár el- verődni, nekiütődni. 
kákrek turha. 
kál- maradni; kályan elmaradt, a többi; kálder- hagyni. 
kála város. 
káltgra-, kaltra- reszketni, vaczogni. 
kámce ostor, korbács. 
kámel gabonaszár; bódáj kámle búzaezalma, búzatarló. 
kámes nád. 
kámgt (o. xoMyrb, lengy. chomat) lóiga. 
kán vér. 
kánat szárny, toll. 
kancéUareja (o. Kamjejiapia) írószoba. 
kápcgk zsák, tarisznya. 
kápka kapu. 
kápla- elborítani, eltakarni, körülvenni. 
kár hó. 
kára fekete. 
kára- nézni; más igének -p képzős igenevével «próbálnia; 

káraié nézd csak; ásap kára- megízlelni; káras- egymást nézni. 
károk tolvaj. 
kárbazg pincze. 
kárbuz görög dinnye. 
karcéra (csag. karciraj, karcuya, mongol yarcaraj) ölyv. 
kárcek asszony, idős asszony. 
kárg (a. ^ l i ' ) olvasó, felolvasó. 
kárén has; kárnem hasam; kárendas rokon, testvér. 
kárya varjú; kára kárra vetési varjú, rpaiii>. 
kárlerac fecske. .-. '• 
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kárt öreg; kartáj- öregedni; kárcek öregasszony, asszony. 
kásek vékony, lágyék. 
kásmak kosz, piszok. 
kas szemöldök. 
kás oldal; kásemda mellettem, nálam. 
kásek kanál; bál kásgk kávéskanál. 
kátén 1. %át§n asszony. 
káz lúd. 
káz- ásni; kázep cgkar- kiásni. 
káz§k karó; timér káz§k a sarkcsillag. 
kábab (a. v->L5) sült, pecsenye. 
kában 1. kibán. 
kábárká kemenczezugoly. 
kákré görbe, ferde. 
kámá csónak. 
kárás lép (méz lépé). 
káriska fűfajta. 

kárrá (a. síi") -szór, -szer, -szőr; nicá kárrá hányszor? 
kásp (a. ^j*S') szerzés, kereset; kásp it- szerezni, keresni. 
kástá ruhafelakgatásra szolgáló hosszú rúd. 
kázá (o. K03a) kecske; kázákáj gödölye. 
kébék, kébe, köbök mint ; névmások genitivusával: miném 

kébék mint én. 
kéj- magára ölteni; kéjgéz- öltöztetni; kéjén- öltözni; kéjem 

ruha; kéjem tégwcé szabó. 
kélát (a. ^ J l á . ) jaj könö tóra tóryan j§rt nyári lakás. 
kém hogy. 
kendék köldök; tengelyszeg. 

i kér- bemenni, bejönni; kérés- együtt bemenni; kért- be
ereszteni. 

kérpé sün. 
kérpék szempilla. 
kérték a membrum virile vége. 
késá, kisá (p. XM+JS) zseb, zacskó. 
késül (o. KHcejib) zablisztből készült kása. 
késé, kési, ksi személy, ember, más ember. 
késná- nyeríteni; késnás- egymásra nyeríteni. 
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kgcker- kiáltani, szólani; keckergs- kiabálni. 
kecü, keceu rüh. 
kej- merni, merészelni; kgjücglek merészség* bátorság. 
kej- kötni; kibán kej- petrenczét csinálni, boglyát rakni. 
kejgk ferde. 
k§jen nehéz. 
kejr§k 1. köjrók. 
kel- tenni, csinálni; k§lü tevés, csinálás. 
kglgc kard. 
kender ferdén, félre; keyygr sál- félrecsapni. 
k§r mező, rónaság. 
kerek- megnyírni, nyírni. 
k§rkü fanyar, keserű, ropbKiö. 
kermeska hangya. 
k§rm§s földi darázs. 
kes- szorítani; keskec csíptető vas; rák ollója; kgsla rák 

ollója. 
keska rövid. 
kes tél; kgsen, k§skené télen. 
kez leány; k§z bála leánygyermek. 
kez- pirulni, izzani; k§zar- pirulni, pirosodni; kgzder- pirí

tani, izzítani. 
k§z§l piros; kezellek reggeli v. esti pír. 
ki (p. »S) hogy. 
kibán, kábán petrencze, boglya. 
kié est, este; kié wákete este. 
kicá tegnap. 
kijáwb vő, vőlegény, férj. 
kije moly; kije áuze a méhkas nyílása. 
kijentá kettős vízhordó veder; k§z kijentá bélan a holdban 

látható alak. 
kikrék taraj. 
kii- jönni; kiles- illeni, dukálni; kiles jövés, jövetel. 
kilén meny. 
kimá, kámá hajó, csónak. 
kimércák, kimécák porczogó. 
kinán- gyönyörködni, örülni. 
kindérá madzag. 
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kin széles, tág; kiylék szélesség, bőség. 
kip- száradni, kiszáradni. 
kirak kell, szükséges, szükség; kirdkmdj, kiriihntis nem 

kell; kirak ide kellene, kellett volna. 
kire vissza. 
kirpé sündisznó. 
kirpéc tégla, cserép; kirpéc suyüce téglavető. 
kis- metszeni, vágni. 
kit- menni. 
kitap (a. v JÜCS") könyv. 
kitér- hozni. 
kizán- eldöngetni, püfölni. 
kjáyaz (p. OJ^é) papiros. 
kocák, k§cak öl, ölelés. 
köj- 1. kej- kötni. 
kőjás a nap; kójás c§ya a nap felkel. 
kője, kéje kút. 
kójma, k§jma kerítés. 
kójrók, kejr§k fark. 
kői szolga. 
kőid fakó. 
kólák fül; kölákcgn nagy bélelt téli süveg. 
kólán vadszamár. 
kór-, k§r- rakni; tózák kór- tőrt vetni. 
kórsak, kersak has, gyomor. 
kórt féreg, méh; umárta kórt méh. 
kót szerencse; kotló szerencsés, boldog. 
kótkar- megmenteni, megszabadítani; kőtől-, kőtél- kiszaba

dulni, megszabadulni. 
közjón holló. 
kehek 1. kébék. 
kéé erő; kéclé, kéclé erős. 
kecék kutyakölyök; kecek kébék érmá ne csaholj! 
kel- nevetni; keiké csúfság, nevetség tárgya. 
kelta kéve. 
kén nap, nappal; kén kiur- életét élni; kendez, kéndézén 

nappal. 
kérdk lapát. 
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kérdi- birkózni. 
két- várni, őrizni; kétm várakozás; nyáj. 
kéz ősz; kézén, kéz kéné őszszel. 
kézgé tükör. 
kuála- kergetni. 
kucán torzsa. 
kucarka kurugla. 
kuj juh. 
kuj- tenni, helyezni. 
kuján nyúl. 
kuje sűr'ű. 
kul kar, kéz; kuleyn§ bir addsza kezed! kulemdan kilmdj 

nem telik tőlem, nincs módomban; kulbás váll; kultek, kult§k 
áste hónalj. 

kumák, kómák patkány. 
kum§z, k§m§z kumisz. 
kuniján kétfülű kannácska. 
kun- szállani, megszállani; kunak vendég. 
kunduz cserebogár. 
kuráj síp, furulya (öt lyukú). 

kur'an (a. .jUO a, Korán. 
kurek-, kurk- félni. 
kus- hányni, okádni. 
kus- rendelni, parancsolni; ük§rya kus- olvasásra fogni, 

olvastatni. 
kutak membrum virile. 
kuu tapló. 
kuwuk húgyhólyag. 
kuib, kuip sok, nagyon; kmb-mé hány, mennyi? kmhésé 

legtöbbje, javarésze; kuiptán régen; kuiptán tüigél-géná nemrégi
ben ; kuibáj- szaporodni, sokasodni. 

kuicdr tengely. 
kuigárcén galamb. 
kuik kék. 
kuik az ég; kink kuikrám égdörgés. 
kuikáj tojás. 
kuikrak mell, szügy; árba kuikrdgé a tatár szekérnek az a 

része, mely a fürgetőnek felel meg. 
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kuil tó. 
kuillui (a. Jö ) minden; ktullui jirdá mindenütt. 
kuimá kocsi. 
kuin bőr, Ledér. 
kwyél kedv, szív; kuiyelle kellemes. 
kiup 1. /cra&. 
kuipgr híd. 
feíttr- látni; tora (dativussal) nézve, szerint; kuirén- lát

szani; kuirsat- mutatni. 
kuirazá javas, jós, jövendőmondó. 
kuirká pulyka. 
kutsak dorong, husáng. 
kuit segg. 
kmtcir- emelni, felemelni. 
kvíz szem; kuiz áyg a szem fehére; kuiz karasg a szem 

feketéje. 

I 
lácgn kisebb sólyomféle, melyet vadászatra használnak. 
Iákén (a. .jJŰ) azonban; de. 
lapas lábas istálló. 

m 
moher (a. yS&lo) ügyes, mester. 
máj vaj; ák máj irós vaj; sárg máj főtt vaj. 
makal (a. JUw>) közmondás, példabeszéd. 
mákta- dicsérni. 
makül (a. JyŰLc) okos. 
mái (a. JLo) vagyon, birtok. 
máHüm (a. **Jju) ismert; az a bizonyos. 
máyyaj homlok. 
máyka takony. 
masak (a. jjj-óui) gyakorlat; masak it- gyakorolni; masak 

ittér- gyakoroltatni. 
mátur szép, szép leány. 
mazar (a. Jyo) temető. 
mácé macska. 
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mdjl (a. Ju*) hajlam, óhajtás, kedv; májlén pádesa legyen 
akaratod szerint. 

mdné (a. ISÍJB) semen. ,, 
mdrtdbá (a. sjöyxi) -szór, -szer, -szőr; áwwál martába elő

ször, első ízben. 
máshur (a. j a •% *) híres. 
máska gomba. . . 
mén- mászni, bújni, felmenni, felszállani. 
mgjek bajusz. 
mena, m'na íme! 
m§nd§j ilyen. 
mié (o. nei t ) kályha, kemencze. 
mij agyvelő. 
minut (o. MirayTa) perez: iké sdyatta un minut tíz percz-

czel múlt két óra. 
móyállem, muyallgm (a. AJUO) tanító. 
mónaj- unatkozni, bánkódni; móyajü unalom, búsongás. 
mórga kémény. 
mérnkén (a. ,jjC*x>) lehetséges; memkénlék lehetőség. 
muygz szarv. 
mujen, mun nyak; mujnem nyakam. 

mulla (a. üLo) molla; tanult ember. 
munda itt, ide; mundan innen; mundaj, m§nd§j ilyen. 
murád (a. ó\yx) czél, akarat, szándék. 
muibárák (a. d!»Lx>) áldott, boldog, szerencsés. 

n 
náks (a. (jáJü) festés, hímzés. 
námakul (p. b fosztóképző és a. J jut* okos) oktalan, ostoba. 
namaz (p. -.1*3) imádság. 
namus (a. (jw^oü, gör. VÓJAO?) becsület, tisztesség. 
nársá mi ? valami; &<?r nársá valami; SIÍZ nársá az a va

lami, az az izé; bér nársakdj ás§jbez-me eszünk-e valamicskét? 
násiyát (a. e^s^uűij) tanács. 
ni mi ? «i ;/áA; ? ni ydk tóra ? mi az ára ? mennyibe kerül ? 
wica hány; nied jás mennyi idős; nicáncé hányadik; ni

cáncé sáyat hány óra? 
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nicék hogyan? 
nigéz alap, fundamentum. 
nik (a /a-nek rövidült dativusa) miért? 
nindáj milyen, miféle ? 
nislájém (ni ésldjém) mit csináljak? 
nwráj nogaj tatár. 
nuzda (o. Hyaí^a) szükség, tűrés, szenvedés. 

© 

óé röpülni. ", . 
ócóra-, óéra- = kárakarse kii-, találkozni. 
ócsóz olcsó. 
óysá- hasonlítani, hasonlónak lenni; óysáu, óysás érintke

zés, hasonlóság; óyjáslé hasonló. - f ; v 
ója, ejá fészek. 
ójál szégyenkezni, húzódozni; óját, eját szemérem, szégyen; 

ójátsez, játsez szemérmetlen, vakmerő. 
ólö nagy; ólól§k nagyság. 
ön liszt. 
ónót- elfeledni. 
ör- verni; órós- verekedni. •. . • 
óstá, 'síd (p. i>UúJ) mester, mestere valaminek. 
ózon hosszú. 

ír 

9 
écén ért, miatt; névmások genitivusban állanak mellette: 

miném écén én érettem. 
éééncé harmadik; éééncé ken tegnapelőtt. 
éj ház; éjdd otthon, itthon; éj tuibÜsé a háztető; éjlün-

házasodni. 
éjérmd, éjérmü forgószél. 
éjrdn-, liirdn- tanulni. 
ekéd sarok. 
éléé, élés rész; éctdn iké élés kétharmad. 
ér púp. 
ér- ugatni, csaholni. 
érék- megijedni, megriadni. 
ést felső rész; jh" ésténdd a föld felett. 
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ősé- kihűlni; fagyni; megfagyni; é'söp bét- egészen átfázni, 
megdermedni. 

ez- tépni, szakítani. 

P 
pádesa (p. sLit>b) király. 
pak (p. (JL) tiszta. 
par (o. napi.) parlag. 
pánjsámbá (p. &^L&SÜJ>) csütörtök. 
pari (p. fgy*) szellem, boszorkány. 
pécán, p'éan széna. 
pélás kopasz. 
pélmén vagdalt hússal tömött apró gombócz. 
pés- főni, megérni; pésér- főzni, megérlelni; péskak 

köpüszár. 
pét tetű. 
petééi a kelés magva. 
pgjala (p. &JLo) üveg. 
pislák barázdabillegető. 
piva (o. ÜHBO) sör. 
pumála pemet. 

r 
röhatlgk (a. o*.=*fs) jókedv. 
rá%mát (a. Ok+^Q kegyelem; hála. 
rást, rast (p. o u J O helyes, igaz. 
rád, rat (o. pji,a.T>) sor; rend; -szór, -szer, -szőr. 
riza (a. LőO megnyugvás, beleegyezés; riza bul- megnyu

godni, megelégedni, beleegyezni. 
ruza (p. »»..) böjt. 

sá6a/ (a. «-U-o) reggel; sáfea^ wákgt§ reggel. 

sábak csutka, gyümölcs szára. 
sábak (a. i^x**) leczke; sábak ukg- leczkét venni, tanulni. 
sában eke; sában bót§ eke szarva. 
sáber (a. yj^a) türelem; sáb§r it- tűrni, kitartani. 
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sadaka (a. aüJíXo) alamizsna. 
sarat (a. OLCL*) óra; sáyai bérdá egy órakor; sarat bér 

cirék egynegyed kettőre; sarat járem fél kettőre; sáratta ec cirék 
háromnegyed kettőre; iké sarat két óra; iké járem sarat fél 
háromra. 

sájen mindannyiszor, valahányszor. 
sájra- énekelni, szólni (madarakról). 
sákal szakáll. 
sákáu pösze, selypítő. 
sákla- őrizni, megtartani, betartani. 
sálawat kmpré (a. otJL^Ö irgalom) a szivárvány, szószerint: 

az irgalom hídja. 
sál- vetni, dobni, felereszteni (sólymot); építeni; sáles-

tettetni magát; lulgángá sáles- holtnak tettetni magát. 
sána- számlálni, megszámlálni. 
sánat (o. ceiiaTt) tanács, tanácsos. 
sándurac fülemile. 
sáyrráu siket. 
sár§ sárga, szürke. 
sárek birka, juh. 
sát- eladni; sátüc§ eladó; árus, kereskedő. 
sáu egészséges; sául§k egészség. 
sáu- fejni. 
sáfár (a. jsuv) utazás, hadjárat. 
sáké pad, lócza. 
sándrá polcz az ajtó felett. 
sáut- szeretni; 1. sej-. 
sélk-, sélket- rázni, zökögtetni; sélkén- rázódni, lengeni, 

ingani. 
sélagáj tiszta nyál. 
sénér ín. 
s§y§r (a. j^scu, bűvészet) megrontás; se/§rce vénasszony, ki 

•étellel, itallal, vagyaz embernek útjába tett megbabonázott tárgy-
gyal az embert meg tudja rontani. A tatárok különösen a cse
remisz és csuvas banyákat tartják ilyeneknek. 

sej étel, ital, a mivel a vendéget megtisztelik; sejla- meg
vendégelni ; sejlan- mulatni, vendégeskedni; s§jle kedvelt, tisztelt. 

sej- beleférni. 
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sej§k híg. 
sejer tehén. 
sejgrcgk seregély. 
sgkemsgz, 1. sukemsez. 
seyar kvizlé félszemű. 
sera sör. 
seres- ragadni (mint a bojtorján). 
serlan koldustetűféle növény. 
sert hát ; kul sertg a kézfej felső, szőrös fele. 
setke vízhólyag. 
sídék vizelet. 
sifón kis csap, a mit a kumiszos üveg dugójába lehet 

belecsavarni. 
sihsambd (p. luXáíjJ) kedd. 
sij- vizelni. 
sijdk (sejak); árka sijagé hátgerincz. 
sijel bőrkeményedés, tyúkszem. 
sik- coire. 
siker- ugrani; sikert- ugráltatni, ugratni. 
siméz kövér; simér- meghízni. 
sinnék lóistálló. 
sírdk gyér, ritka. 
sóra- kérdezni, kérni; sóráu kérdés; sórás- kérdezősködni. 
sej-, költői: sáui- szeretni, beczézgetni; scjén-, sejen- ör

vendezni, megörülni. 
sejak csont; sejákséz csont nélkül való. 
sejla- 1. suilci-. 
séjé'klui, sewklui kedves, kedvében levő. 
ser- hajtani; furnér ser- élni. 
set t e j ; setlé tejes, jótejelő. 
'stakan, gstakan (o. CTanam.) pohár. 
'stjéna (o. CTtHa) fal. 
sü, su víz; su'um vizem; sü cité a víz partja, a víz melléke. 

suál (a. JLwu) kérdés. 
suk- ütni, verni; suyus harcz, ütközet. 
sukemsgz, sekemsez kellemetlen. 
suker, sük§r vak; sukgr teckan vakondok. 
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sul bal; urjdan suldan jobbról balról; suldyaj sutakezű, 
sete; suláyajdan balfelől. 

sulu zab. 
sídu, sulii szép. 
SUT) u tán; későn; sutj kildé későn jött; sun, supya mint 

névutó «után» értelemben ablativussal áll. 
suz- kinyújtani. 
suild-, sejld- mondani, beszélni; suilds-, sejlas- egymással 

beszélgetni. 
suiz szó; ózon suiznén k§skas§ száz szónak is egy a vége. 
sad (p. t>Li) vidám; sddl§k jókedv. 
éafak (a. iJ^Jiá) az estének napnyugta utáni része. 
sálkan répa. 
sár§é vad. 
sáb gyors, sebes. 
sáhár (p. yfriifr) város. . 
séltdld- szidni. 
sés- dagadni, puffadni; sésék daganat, kelés. 
séma sima. 
s§rt csoroszlya. 
sibáyac (or. ITÉIIT.) csép. 
sikél (a. JXá) alak, forma; siketté alakú, mint; ét sikéllé 

mint a kutya. 
sikmá vizszintes léczek a háztető vázán. 
simbá (p. aujLá) szombat. 
sin (o. niHHa) kerékabroncs. 
sir, cir betegség; sirlé, cirlé beteg. 
sulaj úgy; sulajuk és úgy, úgy. 
sundaj olyan; sundan, sunden onnan. 
susenda itt. 

t 
tába serpenyő. 
tuba felé (dativussal). 
tában talp; tában áste talp. 
tábgbce (a. ^^Ja) orvos. 
tabut (a. «I>*JU0 koporsó. 
táyan támasztófa. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVIII. L>4 
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táyen még, megint. 
táj kétéves csikó, csikó. 
táj- kisiklani, elcsúszni, eldőlni. 
ták- felfűzni, akasztani; pass. táyel-
takder, taktir (a. vjjüu) sors. 
tákmak tréfás versezet. 
tám- csepegni; támce csepp. 
támar, tám§r ér. 
támgr gyökér. 
tana kétéves üsző. 
tánáu orrlyuk; bórón tiségé. 
tán§- ismerni, megismerni; tánes- ismerkedni, megismer

kedni. 
tán hajnal; tán átkanda hajnalhasadtával. 
táp- lelni, találni, szerezni, szülni; tábgs lelet, találás, ki

találás ; táb§l- találtatni; tápt§r- megtaláltatni, feltaláltatni, rá
vezetni. 

tápkgr -szór, -szer, -szőr; nica tápkgr hányszor? 
tár szűk. 
tára- fésülni; tárak fésű. 
tárt- húzni, szívni; tárnáké tárt- dohányozni. 
tás kö; cákma táse tűzkő. 
tasak testis. 
tásla- dobni; táslan- rávetni magát, rárohanni; táslast§r-

yala- dobálni, dobálózni. 
tátar tatár; tátarca tatár nyelv, tatárul. 
tát íz, jó íz; tatig édes. 
táu hegy. 
táwuk tyúk. 
táwus hang. 
táz redv. 
tágármac kerék; tágármac tésé küllő. 
táhárát (a. yy.L^Jű) mosakodás (az árnyékszéken). 
taká kos. 
tákáminká csigabiga. 
tani íz; támlé, támné édes, ízletes; támséz ízetlen. 
tárnáké (o. TaÖaKT.) dohány. 
tánká érczpénz. 
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tarázd ablak. 
tdrtd rúd. 
tüze (or. THJKT>) istráng. 
tégé az, amaz, az a bizonyos; tégéndd ott, amott, amoda; 

tégénddn onnan, amonnan. 
tej-, tij- érinteni, hozzáérni, illetni, megilletni; téjés illő, 

való, kell. 
téjd- rakni, összerakni. 
ték- varrni; tégmcé varró, szabó; téktér- varratni. 
téka meredek. 
tél nyelv; sejer télé páfrány; télmac tolmács. 
teld- akarni, óhajtani; kérni; téldk vágy, óhajtás; téldncé 

koldus. 
télcd egy féreg, mely az állat bőre alatt daganatot okoz. 
télcék clitoris. 
térd- támasztani, megtámasztani; térát- megtamaszttatni. 
téré eleven; téréi- feléledni. 
térsdk könyök. 
tés fog; tésé uitmás foga nem metszi, nem képes; tésld-

harapni, rágni. 
téz térd. 
tézdk trágya, bélsár. 
tecan, teckan egér. 
t§j- megállítani, visszatartani. 
ten lélekzet; t§n dl- lélekzetet venni. 
t§yla- hallgatni, meghallgatni. 
t§rma borona. 
t§rnak köröm. 
t§s külső ; t§ska cek- kimenni. 
t§sdu békó (kötélből). 
tid (baskir) = tiz gyors, gyorsan; tidrdk gyorsabban. 
tigának bojtorján. 
tigéz egyforma, egyenlő, egyformán. 
tijér, buydz tijéré ádámcsutka. 
tilé bolond, balga. 
tlmér, timdr vas. 
timráuL sömörféle bőrbaj. 
tin evet. 
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tinták bolond. 
tip- taposni, rúgni; ajak tip- tombolni, toporzékolni. 
tir verejték; tirla- izzadni. 
tirán mély. 
tiré, tiré bőr (— Haut). 
tirga- szidni. 
tis- kilyukasztani; tisék lyuk, lyukas; tisél- kilyukasztódni, 

kilyukadni. 
tiz, tíz (p. -ytj) gyors, gyorsan; tizuik gyorsan. 
tóják pata. 
tókta- megállani; tökta indé megállj csak! 
tólka vascső a kerékagyban. 
tör- állani, tartózkodni, lakni. 
tömd, terna daru. 
tót- tartani, fogni; coop. totós-. 
tóz só; tózló sós. 
tózak tőr; tózdkka tésér- tőrbe ejteni. 
téckér- tüsszenni. 
téjá teve. 
tök szőr, pehely. 
teker- köpni; tekerek kiköpött nyál. 
telke, telke, télké róka. 
ten é j ; járté ten v. ten urtdse éjfél; tennd éjjel, éjnek 

idején. 
tép tő, fenék, alja vminek; tepcek a legutolsó gyermek, 

vakarcs. 
tér áii eke vas. 
térié, térié féle, fajta; sokféle; térié térié különféle. 
tés szin; téslé szinű. 
tés mag, hely, alkalom, eset; téstdn sun későn, elkésve. 
tés délelőtti idő; tés wák§t§ u. az. 
tés- esni; tésér- ejteni; sézné iska tésérérmén önre fogok 

gondolni, ön eszembe fog jutni. 
tétén füst. 
tézdn- igazítgatni, szépíteni magát. 
tubsa küszöb. 
tuj-, tü- születni; tüyan iir szülőföld. 
tuydj rét, mező. 
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turan testvér. 
tur§m, turum keréktalp. 
tuyr§, tűre igaz, helyes, egyenes. 
tuj lakodalom. 
tuj- jóllakni, eltelni, megelégedni. 
tuk jóllakott. 
tuk a pajta közepe, a hol csépelnek. 
tul- telni, megtelni; tul§ tele, teljesen. 
tun suba, köpönyeg. 
turá- vagdalni, felaprítani. 
turyáj pacsirta. 
tuzán por. 
tuiba tető, csúcs, a fej teteje; tuibá tákta menyezet. 
tuibdn alá, le; tmbángá lefelé; tuibdncélék alázatosság. 
tuilá- fizetni, megfizetni, leróni. 
tuir főhely; tmrgd uit ülj (kerülj) a főhelyre, az asztalfőre. 
tuira biró. 
tius = tei hely. 
tuisdk ágy, derékalj. 
tuitkaj (o. TeTKa) nénike, leányzó. 

u 
ub§r, uber boszorkány; tön üb§re éjjeli boszorkány. 
uc tenyér, marok; uc tebe tenyér. 
uj gondolat, tűnődés, gond; ujla- gondolkozni, tűnődni; 

ujlat- gondolkozóba ejteni. 
uja- ébren lenni; ujáu éber; ujáulek éberség, eszesség; 

uját- ébreszteni, felébreszteni. 
njna-, una- játszani; ujnáu. unáu játék, játszás; ujencek 

játékszer. 
uk nyil; sában uy§ ekegerenda. 
ul, uyel fiú. 
ulá- tutulni (kutyáról). 
umárta méhkas. 
un jobb. 
uyáj alkalmas, ügyes; uyájsez kényelmetlen, alkalmatlan. 
uyyan gyorseszű. 
ur- aratni; urak aratás. 
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uram utcza. 
ur§n hely; urném helyem; arenle a kinek helye van; 

ur§ns§z helytelen. 
üres orcsz. 
urla- orozni, lopni. 
urman erdő. 
urt foghús. 
urtá közép ; ken urtdse dél; urták közös, közösségben levő; 

urtáca középszerű. 
usál rossz, gonosz; usallek gonoszság. 
ut tűz. 
utar az állatok nappali helyéül szolgáló állás. 
uten, üten fa ( = Holz). 
ütgr- ülni; ütgrt- ültetni; ütgryala- üldögélni; üt§ryec szék. 
utlgk jászol. 
uz- elmúlni, haladni. 

uigét tanács, tanitás. 
lugrán- tanulni; wgrát tanítani, 1. ejrán-, íiirán- stb. 
uikén- bánkódni, búslakodni valamin, sajnálkozni, meg

bánni; mkéndér- bántani, búsítani. 
uikséz árva. 
ml- meghalni; tulém halál; uiltér-, üitér- megölni. 
lulán széna, fű. 
uilüt emberi és állati (különösen kutya) formában járó 

szellem, mely a járványokat és a ragályt okozza. 
uilca- mérni; lulcat- méretni. 
uip- csókolni, ölelni; lubüt csók; uibéé- csókolózni, ölel

kezni. 
utpka tüdő, harag. 
liiraca szekéroldal. 
üiran- tanulni; úJrát- tanítani. 
uirdák kacsa. 
uirlék padló alatti gerenda. 
tursálán- nyugtalankodni, türelmetlenkedni. 
uis- nőni; wstuir- növeszteni, termelni. 
uit epe. 
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mi- átmenni, áthaladni, elmúlni, fogni (mint kés, fejsze). 
iMkan j§l tavaly; iuta keresztül, át ; mikén éles, hegyes. 

utz maga; vizem magam stb. 
vizengé kengyel. 

w 

waydd (a. sjcc.) haladék, határidő, kitűzött idő, Ígéret. 
CSANÜSEV úr a Tákmak-ha,n előforduló wayda kujd§ kifejezést 
így értelmezte: síuz birdé, azaz «szavát adta». 

wák§t, wáket (a. O J * ) idő. 

wá (a. í) és. 
winawat (o. BHHOBRTL) bocsánat! 

zaman (a. ^LoO idő. 
záygár kék, égszínkék. 
zólóm (a. (JLta) zsarnokság, gonoszság, igazságtalanság. 
zur (p. j . \ ) nagy; zűriek nagyság. 

3 
$an (p. ĵLs*) lélek; gangs, gankaj 1. jan§s, jankaj kedves, 

szerető. 
$áwab (a. ^-JLS*) teleiét; gáwab bir- felelni, feleletet adni. 
gékét 1. jégét. 
3ij, jij forradás, var. 
gilém tőgy. 

gin (a. (J.&0 szellem. A falusi iskolás gyerekek a sor sze
rint negyvenedik gyereket jiw-nek, vagy pari-nek tartják és sokat 
bosszantják. 

gumya (a. vj^gf) péntek; gumja ken péntek. 
$ un, jun gyapjú. 
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